
ತೆಂಲೇಪಾಳೇಂ 1 ಕದಿಕೇಷ ಆಟಿಕೆ ಬಡಿ ಪತ್ರಿಕೆ 

ತಾಲ ಸ್ಹಾಡ ಡ್ ಕಾಯ 

ಟೋ ಾಡಿ ಕಾಧ ರಾಕ್ ಗ್ 
ಪರಮೋದಡ್ಡ| 

ಜಾಮ 
ಜ್ 3ನ ಹೋಸ ಜಬಿವನ ಕ49ಂ 

ಶೋಸದಿಂದ ಯಡ 
ತಬ್ಬಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಕೂಡದು 

| ಕಾಂಧೀಜ 'ಹತಲಾಈೆ 
ಸಡೆಯುಬಿಕೊಡು ನೆಷ್ಟೂ 

ಹಡ ನೆಆಡ್ ತ ತತ 

ಇಒನ್ಣ ಕುಣ್ಮಾ ಸೂಳುತ್ವತ ಕತಕ ಜಾಮಾತ್ರ್ಯ, 
ತೈಡೀವರಳಕೆ ಲಂ ತ ಕತತ ರಾರಂನ್ ತ್ನ 

ಅಡೆ ಒಡದ ಬಚಕ ಹೋತು ಎಸ್ತೆಸ್ರನ ಅಂಧ 
ಹ ಜ್ 0 ಕಡ್ಮು ದ ತಳ. ಇದ್ದ. 

ಶಕ್ಷತಾಣ- ಚಾಮ ೫೪ರ ಹೇತುತದಯ ಇಲಿಯ್ಯಾ. 
1ಕ್ಕೆ ಬಳುಳ್ಕು ಅಜಯ ಅನರತ್ತು ಸಾವು ತಗ 
ಕೊಯಿ. ಕಒರೇಕೆಯನು ಇಂತಿ ಅಡಿ, 
1 ಬಿಜು ಇ/ಳಿರಕ್ಕಳಳಿ ಇತ್ತು ಲಾಜ ಒಡಿ ಹೂಕ್ 

ಸ್ಕರ ಹೊತು ಶರಾಬ್ಯಾಶಾ ಕ್ರಷ್ ಅಣಾವಿಧ ... ಇಂಸೆಂತ. 
ಎದು ಜ್ ತುಗಾವ್ಸಂರನ ವರಯ ಇರಿ; ನಾತಃ 
ಕೈಕಾಣಕ್ಕೆ" ೫ಡಿ ಇಜಾಸಿ ಕೊಂದ. | ಗ 

ಸಮಾರಣರ ಪ್ರಜಟೆಗೆ 
ರ ತಳಗ ಬೇಇಲಾತವ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಾರು ೫) ಜಟ, ಭಾರೀ ಕಬ ಜು 

ಮುದ ಉಿಧಿರಲ್ಟು ತಳ್ಳು ಸಾಪ ಹ ತರಳರಿಗಿತಾ ಕ ೫೧೪ಕ್ಕೆ! ತಕ್ಕರಾಇತ್ಬುದಯಾ 
ಕಸುನತಿಒಯತಿ, , ಸಜೆ ಅದೂ ಸಕ ಅರ್ವ ಸುತಲ ಬಂಡನಿಷ ಸಾ| ; 

ಜತನ ಶಕೆ, ಅ ಹನಲ್ನು ೩. ಇರಕುಗಗಐಾ ಹೆರಬೇಕು. 

'ಇತ2ತಿ ಕ.23. ಶೀ ದಿವೊ ಸಾಷಧಿಕಯು ತಂತ್ಯನಲು ಜಪತ ಇಷ 
ಅಮುಕೂಸ ಜತಿ ಗಬ್ಬನೆ ತತ್ತ ವಾರ್ ಬಾ 

ಹೋಗೆ ಅಜರ ಸವಸ್ಮಿಸಸಕೇಬು ತತಾ ದ 
ಸಕತ. ಇನ್ನು ಕು ಸಬಾ ಜಾತು. 

ಬೀಕರ ಎಕ ತ್ ಇಹ ಹಿಕವಾಯಾಲು 

ಸು ವರ ತಂ ಭಾಯಿಇನ್ನು ಶೀ ೩ ಅಜರ ಲಾಲಾ 
ಅಲಲಾ ದ ಗ 

ಶಾಕ ಸ್ರೀ ತುತ್ತ ಲ್ಲ ತ.ಎಬಳ ಒಳ ಕಘಾಭುತ.. 

ಪಾಕಿರ್ಸ್ತ್ಟ ಮುತ್ರಿಯ ಬಾಕ 

ಅಕ್ಕಾ ಕ್ಕೆ ಅಮಿರ ಹೂರಿಸ್ರಾ, ಒಳ್ಕಾಡತೂ 
ಕರನ ಜಃ ಮಳಯ ಇತ್ಕತೀಂದ ಕೊ ಣ್ಣ ಗವರ ಮಂದು 

ಅದ್ದಕೆ. ಅಭಾಂ ಜ್ಯಳಸರಾರ 2331 ಮಬ ಪರತ ಫಾನತತ ಇ ತನ ಫೀಜು ಅಡ ನದಾ 'ಪ್ರಾಚ್'ತ್ಯಾಕ್ಸ್, 
2 ತುವಿಜದ ಏಕೆ ಸಂಕತವ್ಟ ತಾಸೆ ಇ ಭಂಖ್ ಡಸ 

ಅಸು ದೇಶ್ ಹಕ್ರಹಿದ್ದ. ಹ್ರಷ್ತನ ಸತಯ ತಷ್ಟು ಸ 
೬ 5ನ ಇಗ್ಳ್ತಾಲಸಫ್ಲಿ ತಾರ್ ಮರ್ಮೋಗ ಶ್ತ ತಿತನಿಮು ನವ್ಯರಾಳ್ಕ ಕಪಿಯ 
ಬ ೩ ಶಾಳಾ ತುಸ? ಸ್ಹರ್ಣಕಾವ ಹೇ ಕಹಿಪಟಸಿಿ ಹೀರಲು 

ಸ ಮನಕ ಕ ಶೇಡ ಜೆರ್ತಿ ಕ್ಕೆ -ಪಮೂಾರ ಕಮ್ಮ. ಇಷಾ 
ಇನ್ ತಗಿಭ್. ಬಾಳಿರ್ಟ್ಟಾ ಸರಗ ಹಂಶೃ ಮಿರ ಕ! ಪೂಮಮನ ಜಾಯಾ ಳ್ಳ ಹೋಳನ್ನು ಜ್ 

ಓತು ಇದು ಕೊಘತಾರ ಸಕ್ಕತ. ಭೃ ಳತೇಶಿಯರುಯೂ ಇತಿಷದ$ 9 ನೂ ಸಾಸ ವಷ್ಟು ತೀಟಲ್ಲೂ 

(ಖಾ ಜಬ ಬತ್ತಿ 

ತೀ ಹೊ ಹ ಹ ದ್ದ. ಹ ಇಜುಷ್ಟು 
ಆ ಬ 

ಜ್ ಇ. | 

ಇದ್ಲಿ ಮುತು ಇಾಕ್ಮ್ರಿರಾ ತಾತಿಕೇಶಿಗಿ ಎಲಾ ಹೆಳವನ 

4 ಶಕ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ಕ್ಯಾಳಲ್ ಲಾತ ಸಡಿತುವ.. ಸರ ಕದ ಪ್ರಜ ತಜಣ ಳಾ ಜತೆ 
ಆಲೂ ಆಲ್ಮಳ $ ತ್ಮ ಭಾರ ಕ್ಕು ಇತ್ತ ಉಮ. ೩) 
೩ಶ ಆಜ ಇತ್ತಿಲವಬು ಸ ಭುತಮೂ ಇಗ್ನು 

ಮನಸಿ ತಮ್ಮವರ 

ಈಸಿ ಮೂಡಿ ೫ ಘಂ ಬಯುದ. ಇದ್ದವ. 
2 ಇಡೆ ತ್ತ ಬುಕನಯು ಸಾಂಧೀಳ, 

ಸ ್್್ಾ್ 
ಗುಂಡುಡಾರಿಸವಲ ಹಿ 

ಬು) 
ರಾತಧಿಯವುಗ್ಳು 

ಕಂಂವಾತಗ ಷ್; 

ಪವಿಭಾಯಕ್ ಗ ದೃ ಎರ, ದಾಜಾ 

ಜಾಬ್ಯ್ರ ಹಿಂವನ್ಟು ೩೩ ಹರ್ಷ ವಸಿ 

ಹ್ರಿದಾತ. ಬಿದ್ಯಾದ: ಇ. 
ಕ್ಕೆ ಸಶ್ಟಗ ಇಳ ನಂತು 

ಜ.ಕಕುಬ ೫! ೨ 
0 

ಹೊಕ್ಕೆ ಇರ ಅ-ಸರಿನಪೂಚ್ ೩.7 
ಸ ಪೌಿಮ್ಗಾಂಯಇರೂು 

ನ್ಯೂ ಇತ್ತಿ ಲಬ ಕೋಮುವಾರು 

13 ಎತುತ 
'ವಾಶ್ಟ್ರವು ಫ್ಯಾತಿಸಿತುವಾರದು.. ಸ್ಬನೂ ' 

ಒಟ್ಟಾರಿ ॥24್ಕು ಅ ಪಿಜತ್ಸಾಕ್ಳ ಯುಸಿ ಇಬುಧಇ 
'ಇಿಇರು ಜತಿ ಇಳಿ ಇಹಹಾಮನ ತನ್ನ. 

ಹಿತಕರ ಇ ೩ 
ಪಾಳೆಯ ನಡಸ ಬುಳಸಳ ಕಾಲ ವ್ಯೃಷಕ ಿನದ4 ಎಲ್ಲಿ 

ತ್ಮಿ ಅಚಡಿಕುವುಂಸರಿ ಭಾರತಿ ಕರ್ಣಾತ ಶಯ ನಂಜು ಭಲಸಲ 
ಹಸ ಕುಕ 4 ಇ 



ತರ ಹ 

4 

ಕೇ ಇಷ್ಟ 1 ೬೬ ಜು 

ಎ ಕ್ರ _ ಹಟ್ಟೆ 

ಅರಾ ಯೋ ಲಾರಾ ಕಟಕ ಲ ಲಾ ಪಾ ್ ಶು 

ಹ 

ಟ್ ಟ್ ಚಾ ಚ್ಯಾಟ್ ಟೂ 



ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ 

ತಾಯಿನಾಡು ಬ್ರಹ್ಮ 

ಶತಾಬ್ಬಿ ಅರ್ಪಣೆ. 

೧) 

ಏ್ರಕೆಯ | 618 ಕಿ ಶೆ 

1 1ಾ್ ಗ್ 
[2೨.0.945-. 

ಸಂಪಾದಕರು 

ನಾಗಮಣಿ ಎಸ್.ರಾವ್ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
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ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಲಿ. | 

ಕೆ.ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರ್ _ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 

ನಾಗಮಣಿ ಎಸ್.ರಾವ್ ಗೌರವ ಸಂಪಾಕದರು 

ಕೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ 

ಎಂ.ವಿ. ವೆಂಕಮ್ಮ 

ಎಸ್.ಎಸ್. ಖಾನಾಪುರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 1995 
ಬೆಲೆ: 25. ರೂಪಾಯಿ. 

ಎಸ್.ಎನ್. ಪ್ರೋಸಸ್ ಪೈೈಲಿ., 





ಪರಿವಿಡಿ 
೦ 
೦ 
೦ 
ಅ ಅದ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು 
೦ ಸಂಪಾದಕರ ನುಡಿ 

ಧೀಮಂತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ -ಪಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ 

ನಾಗಮಣಿ ಎಸ್. ರಾವ್. 

ತಾಯಿನಾಡು ರಾಮಯ್ಯ - ಸ್ಮೃತಿ ಚಿತ್ರ 

ಕಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾಹಸಿ ಪತ್ರಿ 
ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 

ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಾಲೀಕ ತಾರತಮ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ 
ಪಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ 

ಧನ್ಯಜೀಎ 

ಎಚ್. ಎಸ್. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ 

ತಾಯಿನಾಡು - ಸಂಪಾದಕೀಯಗಳು 

ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸತ್ಸಂಗ 

ಎಚ್ಚೆಸ್ಳೈ 

ಅರ್ಧ ಶತಮಾನಕ್ಕೊ ಹಿಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು 

ಬೆರಗು ಗೊಳಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕೆ 

ಗರುಡನಗಿರಿ ನಾಗರಾಜ 

ಯಾವ ಘಟನೆಯೂ ಕ್ಸುಲ್ಲಕವಲ್ಲ 
ಸಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾವ್ 



933 ರಲ್ಲಿ ತಾಯಿನಾಡು 

ಣಿಶ್ರೀ 

ಮದರ್ಶಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಭೀಷ್ಮ 

ಚ್. ಆರ್. ನಾಗೇಶರಾವ್ 

ತತ್ರಿಕಾ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞ 

೬. ನಾರಾಯಣ 

ಕ್ತಿ ಗಣ 
ಇವಿ ಶೆ 

ನ್. ಎಸ್. ಸೀತಾರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ 

'ಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಪತ್ರಿಕೆ 

ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ 

ಶಪಾಯದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ 
, ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ 

ತ್ರಿಕೆಗಳ ಬಹಿಷ್ಕಾರ 

ತ್ರುವಿನ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರನೇನಲ್ಲ 

0. ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ 

ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ- ತಾಯಿನಾಡು 

ತ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ 

ಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು 
ೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ 

ನಯಿನಾಡು ವರದಿ 

ನಪಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ 

ಿದ್ದಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ 
ಸ್. ಎಂ. ಸಾಗರ್ 



ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳು 

ಪಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ 

ತಾಯಿನಾಡು ಹಸ್ತಾಂತರ 
ಪಿ. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 

ಉದಾತ್ತ ಜೀವಎಪಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ- ಸಮೀಪ ದರ್ಶನ 

ಗಂಗೆಯಿಂದ ಕಾವೇರಿಗೆ: ನಮ್ಮ ತಂದೆ 

ಪಿ. ಆರ್. ಎಶ್ವನಾಥ್ 

ರಾಮಯ್ಯನವರ ಕೃತಿಗಳು 

ಎಂ. ವಿ. ವೆಂಕಮ್ಮ 

ದೀಕ್ಷಾ ಬದ್ದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ 

ಎಂ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ 

ಅಂತಃ ಸತ್ಯವೇ ಮೂಲಧನ 

ಡಿ.ಎ.ಜಿ. 

ಸರಳ ಜೀವನ ಮಹತ್ತರ ಚಿಂತನ 

ಫೊ. ಎಸ್. ಎಲ್. ಎನ್. ಸಿಂಹ 

ತಿಗೆ 

ಎಸ್. 

ಖ್ರಿ ದ್ದ ಸಂಪಾದಕರು 

ಟಿ. ಸತ್ತನ್ 
ಶೆ 

ತಾಯಿನಾಡು ಒಂದು ನೆನಪು 

ದೊ. ಶ್ರೀ. ಶೇಷರಾಘವಾಚಾರ್ 

ನಾನು “ತಾಯಿನಾಡು' ಮನೆ ಸೇರಿದೆ 

ಗಾಯಿತ್ರಿ ಎಶ್ವನಾಥ್ 

ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ದ ಸಭ್ಯ 

ನಿಟ್ಟೂ ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ 



ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಮಪ್ರಿಯಂ 

ಗಡೆಯಾಟಪ್ರಿಯ 

ದುರಂಗ 

ತ್ಪುರುಷ 
ಟಾ 

ಲಾಮೃತ ಗುಂಡಪ್ಪ 

0ಗ್ರೆಸ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ - ಉಸಿರಾಗಿತ್ತು 

- ಆರ್. ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ 

ಎ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕರಸ್ಟಾಂಡೆಂಟ್ ಕಂಡ 

.ನ. ಮಂಗಳಾ 

ವಿಹ್ಮಾನ್ಸೆಷಣೆಯತ್ತ ರಾಮಯ್ಯನವರು 
. ಪಿ. ಆರ್. ಬ್ರಹ್ಮನಂದ 

. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ- ಜೀವನ ಪಥ 

.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 



ಮೊದಲ ಮಾತು 

ಆಟಟ 
” 

ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಕಾಲೋಕದ ಧೀಮಂತರಲ್ಲಿ"ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ-ಸಂಪಾದಕ 

ದಿವಂಗತ ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಅವರೂ ಒಬ್ಬರು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ೧೯೨೭ರ ಸೆಪ್ಪೆ ೦ಬರ್ 

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಿ: ರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ "ತಾಯಿನಾಡು' ನಂತರ 

ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆ 

ಆರಂಭಿಸಿತು. 

ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಜೀವನ ಧರ್ಮವನ್ನಾಗಿ 

ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ "ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ 

ಅವರ ಜೀವನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾಹಸ ಚರಿತ್ರೆ. 

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಎಎಿಧ ಮುಖಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ 

ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ದಿ: 

ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ಧಿ ಅಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕಾ 

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಧೀಮಂತರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಈ 

ಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತಾಯಿನಾಡು ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದಿ ಸಮಿತಿಯ 

ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೊರತರುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮಣಿ 

ಎಸ್.ರಾವ್ ಈ ಕೃತಿಯ ಗೌರವ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು, ಪತ್ರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕಾ 

ಆಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಇತರ ಕೃತಿಗಳಂತೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆಂದು 

ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆ. ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರ್ 

ದಿನಾಂಕ: ೮-೮-೧೯೯೫. ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ 
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ಇತ್ ಸ್ 

ಎಲ್ಲ 

ರಿಯ ಚೇತನ 

ವಿರುವ 
ಶ್ರಿ 

'ಪಂಚದಹಿ 
ಇ 

ನ್ ನಿಸಿ 

ಜಾಕ್ಸ್ ಥಿ ಅಗಾ ಪತ್ರಿಕಾ 

ದ್ಯಮದ ಆರಂಭ ಕಾಲದ “ತಾಯಿನಾಡು' 

ಪ 

ಿ 
ಹ 

ಮುಂದಿನ ಹೀಳಿಗೆಗಳಿಗಾಗಿ, 

ಎರಡು: ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೊ 



ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯರೂ, ಮಿತ್ರರೂ ನನಗೆ 

ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೌಲಿಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು 

ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಲೇಖಕರಿಗೆ........ 

ರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನೆರವಾಗಿರುವ ಅವರ ಮಗ 

ಡಾ.ಪಿ.ಆರ್. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮತ್ತು ರಾಮಯ್ಯನವರ ಸೋದರ ಪಿ. ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ 

ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 

ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ ಶ್ರೀಕೆ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಗೆಳತಿಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ವಿ. ವೆಂಕಮ್ಮ ಮತ್ತು 

ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮೇಶ್ವರಿ ವರ್ಮಾ ಇವರುಗಳಿಗೆ........ 

ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆಯ ಸಂಪಾದಕತ್ವದ ಸಂತಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನನಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಅಕಾಡಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲ ಲ ಚ್! | 

ಈ ಪುಸಕ್ತದ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವಾದ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ 

ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂ ರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞ; ತೆಗಳು. 

ಶ್ರೇಯಸ್, 215 

4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ನಾಗಮಣಿ ಎಸ್.ರಾವ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 018. ' ಗೌರವ ಸಂಪಾದಕರು 



ಧೀಮಂತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗಿ 

ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ 

ಒಂದು ಪರಿಚಯ 

- ನಾಗಮಣಿ ಎಸ್.ರಾವ್ 



ಫಿಗ್ ತ ಸ ಕ ನ ಜೆ ಜಿ 

ಫ್! ಆ ಚ ತ್ನ | ಕ್ಮ 
ಡೆ ಸ ಟ್ 

ರಾ ನಸು 

ಡೇ ತ ಸಷ್ಟೆೇಡ ಆಳ ತ ತ ತ್ ಇ ' ಗು (ತ ಜೆ 

` ತ ' ಇತ 4 ಸ್ ಸ ಸಷ ಳ್ಳ 
ಸ್ ಕ್್ೀ್್ ಬ. ತಾ 

ಈ 1, ತ್ರ- 
1 ಖು” ೫0 



ಅಂದಿನ ದಿನಗಳು 

: ನಾಡಿನ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿ ಕೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ, ಮಹತ್ವ 

ಎಷ್ಟೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜನತೆಯ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಆಡಳಿತವನ್ನು 

ೇರ್ಪು ಗೊಳಿಸಲು, ಸಮಾಜದ ಹಿತ ಜಿ ಸೆಶಾಗತೆ ಪ್ರಚಂಡ ಶಕ್ತಿಯ 

" ಸಾಧನಗಳು ಇವು. 

ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಸರಿಯಾದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದೂ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ 

ಸದುಪಯೋಗವಾಗುವುದೂ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. 

ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕಂಡ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೋ ದ್ಯಮಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ 

ದಿವಂ ಗತಖಿ ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು. 

ಈಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಹರವು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 

ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೊ ದ ಗೂ ಇತರ ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. 

ಸುದಿ ರವಾನಿಸುವ, ಮುದ್ರಿ ಜ್ ಮತ್ತು ವಿತರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ 

: ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಾಗಿವೆ. 

೯ಹಿಸುತಿ ರುವುದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚ್ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾದ ನಮ್ಮದೇ 

ಸ ತತವ ನರಳಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಕೋಪತಾಪಗಳ 2 ೪ ' ೮ ತೆ, ೭೬ ನಳ 2 ಈ] ( ೬೬ ಬ್ಯ ಸೆ! ತ 

ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೇ ಇಡಾ ಸನ್ನಿವೇ ಶದಲ್ಲಿ ಈಗ 

ಸರ್ಕಾರ: ಸ ತೆಯ ್ಲ ನ ಕ್ರ ಆ ಂಶಗಳನ್ನು ಕೆದಕಿ ಬೆದಕಿ 
ಹೊರ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಎದೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪಟದ ನಿಖಾ ವರದಿ ದಿಗಳಿ ಗಾಗಿ ಜನ 
ಇಂದು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಸ 

ಆದರೆಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ದಿ ನಗಳಲ್ಲಿಪ ರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನು ನಡೆಸುವುದೇ 
ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಸಾಹಸ. ಅಪರೂಪದ ಕಚ್ಚು ದಿಟ್ಟತನ, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆ 
ನಡೆಸು ವವರು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೇಶವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಪ ್ರಭುಗಳು ವಿದೇಶೀಯರು, 
ಅವರನ್ನು ಓಲೈಸಿ ಕೊಂಡುಹೋ ಗುತ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಪ ್ರಜೆಗಳಿಗಷ್ಟೆ ಮಣೆ ಹಾಕುವ ಪರಿಪಾಠ. ದೇಶವೇ 
ಪರತ ರ್ಯ ಹಾಣ್ಳೆ ಗಿ ತ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಪ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ್ಲಿ ಸುಲ 



ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರಕ್ಕೆ 
ಬೆಂಬಲನೀಡಿ, ಆಮೂಲಕ ಪತ್ರಿಕಾಸ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಹಲವಾರು ಪತ್ರ ಕರ್ತರಲ್ಲಿ 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಮಹನೀಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ 

ಹೋರಾಟದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಂಬಲನೀಡಿಪತಿ ್ರಕೆನಡಸಿದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಪರ್ತಿಗೆ 

ಸೇರಿದವರು ದಿವಂಗತ ಪಿ ಕ್ ರಾಮಯ್ಯನವರು. 

ಬಡತನ ನಿರಕ್ಷ್ಸ ರತೆಯದೇ ಮೇಲುಗೈ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಲವದು . ವುದನ್ನು 

ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಪತ್ರಿ ಕೆಗಳ ಸೇವೆ ಸಾರೀ (೫ನ ಅದು ಈ ಮುಗ್ಧ ಜನರನ್ನು 

ತಲುಪಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸದಾ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಯ 

ಹಂಬಲ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ 

ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೆನೋ ಆಗಬಾರದಲ್ಲ | ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪಾದಕರು 

ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆವಷ್ಟು ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ದೇಶವೇ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದ ದಿನಗಳವು. ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲೆಂದೇ ಸರ್ಕಾರ 

ತ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತ್ತು ರಾಷ್ಟ ಪ್ರೇ ಮದ ಈ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ 

ಮಾಡಲು, ಆ ಸುದ್ದಿ "ಹರಡದಂತೆ "ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ತುರ್ತು ಶಾಸನ 

ತರುತ್ತಿತ್ತು 

ದಿವಂಗತ ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಧೋರಣೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ, 

ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಹಾನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಹಸಿ. 

ಅವರ ಬದುಕು, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾರಿ ದೀಪ. 

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಾ ತಃಸರಣೀಯರು 

ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಯ್ಯ ರಾಮಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಕನ್ನಡ 

ಪತಿ ತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ದ 

ಪತಿ ತ್ರಕೆಯೊಂದರ ಪ್ರವರ್ತಕರು. 

ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ""ತಾಯಿನಾಡು'' ಅಂದು ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ಪತ್ರಿಕೆ. ಸುಮಾರು ೩೦ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಅದರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಪಿ ಶಿ. 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಂಸ್ಥಾ ಪಕ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ, ದಿನ ಪತ್ರಿ ಭೇ ರಾಜ್ 

ಮಾದರಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಪತ್ರಿ ಕೋದ್ಯಮ- ಸಾಸು 



ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಂದು ಬದುಕಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ 

ಶತಾಯಷಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಭಾಗ್ಯ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ 

ಮೂಲಕ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ರಾಮಯ್ಯ ಕೆಲಕಾಲ ನಡೆಸಿದರು) ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ 
ಜನ ಅದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪಿ. ಆರ್. 

ರಾಮಯ್ಯನವರ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠ ಸಾಹಸಿ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ 

ತಾಯಿನಾಡು ಎಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ 

ಬಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ 

ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವೇ ಆಗಿತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ 
ಬಂಡವಾಳ ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೂ ಕೊಂಡು 
ಓದುವ ಚಂದಾದಾರರು ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬಹುದು? ಪತ್ರಿ ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ 
ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ ಇದೊಂದು "ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಹ ಅನಕ್ಷ ರತೆ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದ್ದ 
ಸಂದರ್ಭ. ಜೊತೆಗೆ ಬಡತನ ಬೇರೆ. ಹಗ ಪತ್ರಿ ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಸರ್ಕಾರದ 
ಕೆಂಗಣ್ಣು. ಈ ಎಲ್ಲ _ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಒಂದುಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವಿ ಕರಿಸಿ ರಾಷಾ ಲ್ವಭಿಮಾನದ ಉತ್ತಮ 
ಪತಿ ತ್ರಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಬೆಳಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಪಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ 

ಮಾಲ್ಯ ಮೆರೆದ ಬದುಕು 

ಹಿ.ರ್. ರಾಮಯ್ಯ ನವರ ಬದುಕು ಉದಾತ್ತ ಮೌಲ್ಯ ಗಳ ಮತ್ತುಸೆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ 
ಪ್ರತೀಕ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಘಟ್ಟ ದಲ್ಲೂ ಅವರ ಜ್ ಹೆಜೆ ಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದು 
ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಒಂದು ಆದರ್ಶ. ಅಲ್ಪ ಆಮಿಷಗಳು ಅವರನ್ನು ತ ಸೆಳೆದಿಲ್ಲ ಬಗ್ಗಿಸಿಲ್ಲ 
ಕುಗ್ಗಿಸಿಲ್ಲ 

ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಶ್ರೀ ರಂಗಪ ಟ್ಬಣದಲ್ಲಿ ೧೮೯೪ರಸೆ ಸೆಪ್ಟೆ ೦ಬರ್ 00 ರಂದು. ತಾಯಿ 
ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಕ ಕ್ಪ್ಟಮೃ. ತಂದೆ ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ರಾಮಸ್ಥಾಮಯ್ಯ ಸಂಪ್ರ 'ದಾಯಸ್ಥ ವೈದಿಕ ಕುಟುಂಬ. 
ರಾಮಯ್ಯ ನವರ ಆರಂಭಿಕ ದಿದ ಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನ ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
ತಂದ-ಮಗನ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾ ಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೀವಲ ಎರಡೂವರೆ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದಾ ್ಯಭ್ಯಾಸ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಸ್ವಂತ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದ. ಕಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ. ದುಸ ಸರದ ದಿನಗಳು. ಈ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರ ಯುವಕ ರಾಮಯ್ಯ ಎದುರಿಸಿದರು. ಕಾಶಿ ಸೆಂಟ್ರ ಲ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ. ಬನಾರಸ್ 1 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ 



ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ.,: ಪಡವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ. ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿ., 

ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಅದೇವಳೆಗೆ ಉದಾತ್ತಮೌಲ್ಯವೊಂದು ಅವರಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ 

ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮುಂದಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಣಿದು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬ ಪ್ಕರಿಸಿದರು. 

ಪರೀ ಕ್ಷೆಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಉಳಿದಿತ್ತು. ಅದಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರದ 

ಮಹಾಮಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪ್ರ ಭಾವ. ರಾಮಯ್ಯನವರ ಮ 1 

ಅಂದಿನ ೮ ಉತ್ಕಟ ದೇಶಪ್ರೆ ಮದ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನೂ ತನ್ನ ಕ್ಕಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. 

ಗಾಂಧೀಜಿ ೬ 8 ಚಳವಳಿಗೆ ಕರೆಕೊಟ್ಟ ರು. ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಪರೀಕ್ಷೆ 

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. 

ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ತರಗತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಪಡೆದು 

ಪಾಸಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಶಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ಆ ಬಗ್ಗೆ 

ಅಪಾರ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಟಿ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಛಲ, 

ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಲಹೆ 

ಕೇಳಿದರು. ""ಪರೀ ಚ ಬರೆದು ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊಂ ಡು ಅನಂತರ ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇ ನು 

ತ್ಯಾಗ? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ವಂಚಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಅದೇನೂ ನೈಜ £ ಅಸಹಕಾರವಲ್ಲ 

ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಪದೇ ಶ ಬಾಂಧವರ ರಕ್ತ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನೆರವು 

ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪದವಿ ಸ... ಕೃಚಾಚುವುದು 

ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೆ ಮಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸರಿಯೇ?- ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವರ ತ ಹರಿದಾಡಿತು. 

ಉನ್ನತ ಮ್ಮಾ ಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗದಿರಲು 

ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಎಶ್ವವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. 

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವಎದ್ಯಾ ಲಯದ ಸ್ಥಾಪಕರೂ ಆದ ಪಂಡಿತ ಮದನ ಮೋಹನ ಮಾಳವೀಯ 

ಅವರೇ ಆಗ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ. ಅವರನ್ನು ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿ 

ನಾಡಿದರು. ಟ್ ಗಂ ಟೆಗಳಸು ದೀರ್ಫ್ಥ ಚರ್ಚೆ ಮಾತುಕತೆ. ರಾಮಯ್ಯನವರು. ಪರೀಕ್ಷೆ 

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದೇ ಅವರೂ ಸೂಚಿಸಿದರಂತೆ. ಆದರೆ ತಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಮಾತುಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಷಯ ತಿಳಿಸಿ ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ತಮ್ಮ 

ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡರು. ಮಾಳವೀಯಾಜಿ ರಾಮಯ್ಯ ನವರನ್ನು 

ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬೀ 'ಕ್ಕೂಟ್ಟರು. ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ೫೦ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಸಮಯಕ್ಕಿರಲಿ 

ಎಂದರಂತೆ. 
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ಬುದ್ಧಿವಂತ, ನಿಷ್ಠು ವಂತ ಎದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆಲ್ಲ 

ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ. ಕಾಶಿ ಎಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ 

ಎಷಯವಾಗಿದ್ದ ಕೆಮಿಸ್ಟಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಂ.ಬಿ. 

ರಾಣೆಯವರಿಗಂತೂ ಎಮ್. ಎಸ್ಸಿ., ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜು 

ಬಿಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಈ! 
ಗುರುಗಳ ಹೃನ್ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ೭-೮ ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ೧೯೨೭ರ 

ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅದ್ಯಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಹಳಯ ಶಿಷ್ಕನಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ 

ಪತ್ರದಲ್ಲೂಸಹ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ'"ನೀನು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ 

ತಿಂಗಳಕಾಲ ಓದು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರೆ ಆಕಾಶವೇನೂ ಕಳಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಎಂದು ನಾನು 

ಈಗಲೂ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೂ ನಿನ್ನ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ'' 
ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾಮಯ್ಯ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಾ ವಾಚಾಮನಸಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಶಿಷ್ಯ. 

ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗೆ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ 

ಉಪವಾಸ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನದಿರಲು ನಿರ್ಧಾರ, ಸಾವಿರಾರು ಸಲ ಗಾಯತ್ರಿ. 

ಪಠಣ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಡಿ ಕಾಸನ್ನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರದೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರ, ಎರಡು 

ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ-ಹೀಗೆ 

ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಹೊಕ್ಕವು. 

ಮುಂದೇನು? 

ಮುಂದೇನು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಕಾಡಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಶಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೇ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ಮುಂಬೈ-ಕರ್ನಾಟಕದ 

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿ ನಿಯೋಜಿಸಿ 

ಗಂಗಾಧರರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ 

ಅವರು ಕೆಲಕಾಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ 

ಮಾಸ್ತರರಾಗಿ ದುಡಿದರು. ಡಾಕ್ಟ ರ್ ಎನ್.ಎಸ್. ಹರ್ಡೀಕರ್ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು 

ಗುರ್ತು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಲೇಖನ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು, ೧೯೨೧ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ 

ಗೋಲೀಬಾರ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನೀಡಿದ ಕೈಫಿಯತ್ ಕೆಲವನ್ನು ಲಾಯರ್ 

ವಿಶ್ವನಾಥರಾವ್ ಜೊಷಿ ಅವರ ಕೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೆ 

ಕಾಶಿ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇವರಂತೆಯೇ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಿ . ತರಗತಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದ ಎದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 



“ನಾನ್-ಕೋ-ಆಪರೇಟರ್'' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೆರಳಚ್ಚು ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದನ್ನು 

ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು 

ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ; 

ಈ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಎರಡನೆಯ 

ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ೧೯೨೦ರ ಜೂನ್ ೧೮ ರಂದು ಪಿ.ಆರ್. ಜಯಲಕ್ಟಮ್ಮ ಅವರ ಜೀವನ 

ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. 

೧೯೨೨ರ ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್- ಬಹುಶಃ ರಾಮಯ್ಯ ನವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ 

ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರ ಮಬದ್ಧವಾದ ಸ್ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು 

ಅವರಿಗನ್ನಿಸಿರಬೇಕು. 

ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ 

ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿ 
ಅವರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ 

ಮದ್ರಾ ಸಿಗೆಪ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಆಂಧ್ರಕೇಸರಿ ಟಿ.ಪ್ರಕಾಶಂ ಅವರ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 
ಪತ್ರಿಕೆಯ ಉದ್ಯೋ ಗಿಯಾಗಿ ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಅವರದಾಗಿತ್ತು ಆಂಧ್ರಕೇಸರಿ ಪ್ರಕಾಶಂ , 
ಅವರ ಭೇಟಿ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಾದು. ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ತಮ್ಮ 
ಅಹವಾಲು ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ನೀನು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರು; ಏನಾದರೂ 
ಬರೆಯುತ್ತಿರು; ನೋಡೋಣ ಎಂದುಪ್ರ ಕಾಶಂ ರಾಮಯ್ಯ ನವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದರು. 
ಅರ್ಜಿ, ವೇತನ, ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಯವೇ ಇರದ ದಿನಗಳವು. 
ಅವಕಾಶವೊಂದೇ ಮುಖ್ಯ. ನಿಷ್ಕಾವಂತ ರಾಮಯ್ಯ ನವರಿಗೆ ಜ| ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 
ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎನು ವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳಬೇಕೆ ?) ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 
ಹುಡುಕಿ ಏನಾದರು ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಪತ್ರಿಕಾ: ಕಛೇರಿಗೆ ಉತ್ತರ 
ಹಿಂದೂಸ್ಮಾನದಿಂದ ಹಲವಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಯಾರೂ ಅವನ್ನು ಒಡೆದು 
ನೋಡುವ ಕಷ್ಟವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳು 
ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಿಂದಿ ಉರ್ದು ಸಹ ಜನರು ಕಛೇರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಭಾಷಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು 
ಓದಿ "ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಾಗೂ ಆಸಕಿ ಕಿಯುತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ | 
ಸ್ಹರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಬರೆದು ಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಉತ್ತರ' ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖರ 
ಚಟುವಟಿಕೆ, ಸೆರೆಮನೆವಾಸ ಮುಂತಾದ ಸುದಿ ಗಳೆಲ್ಲ ರಾಮಯ [ನವರ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಿಂಚಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ ತೊಡಗಿದವು. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಮ್ಮೆ  ಕಾನ್ಪುರದ 



ಬ 

ಸರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಗಿ ಸುದ್ದಿಮಾ ಡಿತು. ತ ಟಬ ರಾಯಿಟರ್ 

ವಾರ್ತಾಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ರವಾನಿಸಿತಂತೆ. ರಾಮಯ್ಯನವರ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ 

ದುಡಿಮೆ ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಟಿ. ಸ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಬರುವುದು ತಡವಾಗಲಿಲ್ಲ 

ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 75ರೂಪಾಯಿ ಪಿ ಉಪ ಸಂಪಾದಕನ ಗ್ 

ಮದ್ರಾ ಸಿನಲ್ಲಿ ರುವಾಗ ರಾಮಯ್ಯ ನವರ ಪ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಬರಹವೆಲ್ಲ 

ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಹಲವಾರು ವಿಷ ಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಸ್ತತ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ 

ಸ ಸ ಬ ಆಕಾಂಕ್ಟೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡರಬೇಕು. ಇಂದು. ನಾವು 

ಯಾವುದನು ವಾರ್ತಾ ಲೇಖನ ಸೇವೆ- ಸಿಸಿ ೯68/6 561/06-ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೋ 
ಹ 

ಅಂಕುರಾರ್ಪಣವನು ರಾಮ ಯ್ಯ ೧೯೨೩ರ ವೇಳೆಗೇ ಮಾಡಿದರು. (| ತ್ರಿ ೬ 

ದೀನವಾಣಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪತ್ರಿಕಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು 

ಬರೆದು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿ ಚಚ [ಾ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿ ಕೆಗಳು 

ಳಸಿ ಕೊಳುತಿದವು. ಇವುಗಳ ಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಪಿ.ಆರ್. "ಜಯಲಕ್ಟಮ್ಮನವರು 

ಸ್ವನಾಡಿನತ್ತ 

ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಿ ಕೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವರದಿಗಾರ ಹಾಗೂ 

ಭ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಜಾ 

ನ ಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ವರದಿಮಾಡುವುದು ರಾಮಯ್ಯ ನವರ 

ವಾಯಿತು. ಮಹಾ ಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ದಿನಗಳವು. ಪ್ರಜಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 

ನರುಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದು 

ವಶ್ಸಿಕೂಶನ ಅಠಾರಾ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ವರ್ಧಂತಿ ಜಾ 

ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ನಾಲ್ಕೈ ದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು 

ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ತಮಗೆ ಇಟಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಗಳನ್ನೂ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಇ 

ಹೆಸರು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಗಟ್ಟಿ ಯಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡರು. 

| ಕ್ಡ 

1020ರ ವೇಳೆಗೆ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ 



ವೇಳೆಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅವರು ಸುದ್ದಿ ಕಳುಹಿಸುವುದು ನಿಂತಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. " "ಈ ವೇಳೆಗೆ 

ನನಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಂ. , ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿಕೇಳಿಕೊಂ
ಡೆ'' 

ಎಂದು ರಾಮಯ್ಯನವರೇ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೂ ೇೀದ್ರಮ 

ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮಹರೆಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ವೆಂ ಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರು. ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತರುಣ 

ಪತ್ರಿ ಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ರ ದೊಡ್ಡ ಆಸರೆ. ಸಾಧ್ವಿ ಸಂಪದಭ್ಯುದಯ, ಪೌರ 

"ೆಮಾಜಕ ಪತ್ರಿಕೆ, ವೃತ್ತಾಂತ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮುಂತಾ ಂದಕನ್ನಡಪತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನೂ _ ಮೈಸೂರ್ 

ಪೇಟ್ರಿಯೆಟ್, ವೆಲ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್, ಮೈಸೂರ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮುಂತಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 

ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪತ್ರಿ ಕೋ ಮಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ 

ಹಾಕಿ ಅದು ಬೆಳೆಯಲು ನೆರವಾದವರು, ತ ತಾತಯ್ಯ ಎಂದು ಸಹಪ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ 

ಎಂ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರು. ಶಿಸ್ತು, ದಕ್ಷತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಹಾಗೂ 

ಬರಹ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಐ ಪಾಲಿಸು ತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ರಾಮಯ್ಯ ನವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ 

ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ. ತುಂಬ ಪ್ರೇ ತ್ತಾಹ ನೀಡಿದರು. ತಮ್ಮ 

ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯೇ ಕೆಲಸ ತಳು ಹೇಳಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಈ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಸಾ ಧ್ವಿ ಸಂಪದಭ್ಯು ಇರ ವಲ್ಫ್ ಅಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಮತ್ತು 

ಮೈಸೂರು ಪೇಟ್ರಿ ಜ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ದುಡಿದರು. ಉಪ ಸಂಪಾದಕ, ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ 

ಕಾರ್ಕನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 

ತಾಯಿನಾಡು 

ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು 1927ರ 

'೦ಬರ್ 12ರಂದು. ಗಣೇ ಶನ' ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು. ಮ್ಳ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ 
ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ತಾಯಿನಾಡು ಜನ್ಧ ತಾಳಿತು 

ಸಪ 

ಅಗರಂ ರಂಗಯ್ಯನವರ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಿನ ುದ್ರಣ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ 
ಪುಟ. ಬೆಲೆ ಒಂದು ಕಾಸುಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡು ಓದಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯ. ನಂತರ ಅರ್ಥ ಕ್ರೌನ್ 
ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪುಟಗಳು. ಬಿಡಿ ಗ್ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಕಾಸು (ಈಗಿನ ಎರಡು 
ಪೃಸೆಗೂ ಕಡಿಮೆ) ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದಾ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ. ಅಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐ ಐದು 
ಪತ್ರಿ ಕೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಉಚಿತ. ಪತ್ರಿಕೆ ಜನಪಿ ಯವಾಗತೊಡಗಿ 
1928ರವೇಳೆಗೆ400- 500 ಚಂದಾದಾರರಿದ್ದರು. ಉತೇ (ಜಿತರಾದ ರಾಮಯ್ಸ್ಮನವರು ವಾರಕ್ಕೆ 
ಎರಡು ಬಾರಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊರಡಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸ 



“ತಾಯಿನಾಡು' ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭ 
ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾದುದು. ದ್ 

1928ರ ಜುಲೈ 30ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಗಲಾಟೆ. 
ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಒಂದು ಲೇಖನ ಉಗ್ರವಾಯಿತೆಂದು 
ಆರೋಪಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟರು ಸೆಕ್ಟನ್ 144ರಂತೆ 14 ದಿವಸ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ತಡೆ ಆಜ್ಞೆ 
ವಿಧಿಸಿದರು. 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡಲೇ ತಮಗೆ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆ: 

""ನ್ಯೂ ಲೈಫ್'' ಹೊರಡಿಸಿ ಈ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 
ತಡೆದ ಉದ್ದೇ ಶ ನಿಷ್ಠಲವಾಯಿತು. ; 

14 ದಿನಗಳ ನಂತರತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ! 
ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೈದುಂಬಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಬಂತು, ಅರ್ಧ ಭು ಒಂದೇ. 

ಹಾಳೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ. ಬೆಲೆ ಒಂದು ಕಾಸು (ಈಗಿನ ಅರ್ಧ ಪೈಸೆಯಷ್ಟು). ಪತ್ರಿಕೆ 

ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಂಡಲುಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು 

ನಾಲ್ಕು ಪುಟಗಳ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೂ ರಾಮಯ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ; 

ಪುಟ ಇ 2೫22? ಜಾಹೀರಾತು. ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಂಪಾದಕೀಯ ಮತ್ತು ವಾರ್ತೆಗಳು. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಾಯಿನಾಡು 

1929ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 

ಪ್ರಕಟವಾಗಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಪತ್ರಿ ಕೆಯ ಆಕಾರ ಅರ್ಧ ಡೆಮಿ 4 ಪುಟ. ಬಿಡಿಪತ್ರಿಕೆಗೆ 3 ಕಾಸು: 

ಬೆಲೆ. ಪತ್ರಿಕೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ರಾಜ್ಯದ ಏವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಕೂಡಿಸುವ: 

ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಿತು. ಪಿ ಸ್ರತ ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಆಗ ಇದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರೆ! 

ತಮ್ಮ ಂದಿರು. ಆರ್.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ್, ಗ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, 

ಹಿ. ರ್. ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಮಗ ಪಿ.ಆರ್. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ (ಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ. 

ಹಿ.ಆರ್. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ) ಇವರುಗಳು ಪತ್ರಿ ಕೆಗಳನ್ನು *`ಹೊರತರುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು 

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ಶು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪತ್ರಿಕೆಯ "ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ, 

ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು 

ನೌಕರರು ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಗಂಟೆಗೆ 600-700 ಪ್ರತಿಗಳು ಮುದ್ರಿ 'ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. 



ಹತಿರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇತರೆಡೆಗಳಿಗೆ ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ 

ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 

ಹೊಸ ತರಗುಪೇಟೆಯ ಕ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಸಮೀಪವೇ ಇದ್ದ 

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಪ್ರೆಸ್ಲ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು 

ಜ್ಯ ಸ್ವಂತ ಮುದ್ರಣಾಲಯ 
೧೯೩೨ರಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸ್ವಂತ ಮುದ್ರಣಾಲಯವನ್ನು ಕಿಲಾರಿ ರಸ್ತೆಯ 

ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ 

ತರಲಾಯಿತು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದು ಪ್ರಸಾರ ೫ ಸಾಎರ ಮಿರಿತ್ತು 

ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಪಿ ಖ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ನವರು 

ಗಮನ ನೀಡಿದರು. ಅ ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯ ' ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಯ ಬೆಳೆದು 

ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಪಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿನಾಡು ಬಳಗ 

ಸೇರಿದರು. ಮದ್ರಾಸಿನ “ಆಂಧ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ'' ವರದಿಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು 

ಬಂದರು. “ತಾಯಿನಾಡು' ಉಪ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂದೆ 

[ರು ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರೂ ಆಗಿ ತುಂಬಪ ಸಿದ್ದಿಗೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು 

| ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಾದ ಸಿಬ್ಬ ೦ದಿಯ 

ನೇಮಕವೂ ಆಯಿತು. 

“ತಾಯಿನಾಡು' ಅರ್ಧ ರಾಯಲ್ ೪ ಪುಟ, ಕೆಲಕಾಲಾನಂತರ ಆರು ಪುಟಗಳ 
ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ೬ ಕಾಸಿನ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬರತೊಡಗಿತು. ಜಾಹೀರಾತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ದೊರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 
ಸುಧಾರಿಸಿತು. 

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಸಾರ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಿದಂತೆ ಮುದ್ರಣ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು 
ಅಗತ್ಯವಾಯಿತು. ಒಂದು ಹೊಸ ಡಬ್ಬಲ್ ಕ್ರೌನ್ಯಂತ್ರ ವನ್ನೂ ಇನ್ನೊ ೦ದು ಹೊಸ 
ಯಂತ್ರ ವನ್ನೂ ಮೈಸೂರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರಾಮಯ್ಯ 
ಖರೀದಿಸಿದರು. ಪತ್ರಿಕಾ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಮೊದಲನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 
ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಟ್ಟ ಡಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಮ್ಜ ಕಾರ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯ ನವರಿಗೆ 
ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತವರು ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧವರ್ತಕರುಗಳಾಗಿದ್ದ ದೇವರಾವ್ ನು ಮತ್ತು 
ಮನ್ನಾಜಿರಾಯರು ಹಾಗೂ "ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾ ಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಬಿ.ಕೆ. 
ಗರುಡಾಚಾರ್ಯರು. 



(6೩೯ರ ಸಮಯವದು. ಪ್ರಪಂಚದ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾಲ. ಸುದ್ದಿ 
ತಿಳಿಯಲು ಜನ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಸಿ ದೊಸೆಯಂತೆ 
ಮಾರಾಟವಾಗಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದರೆಮುದ್ರಣ ಕಾಗದದ 
ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. 
ಕಾಗದದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು. ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ 
ಕಾಗದದ ತಯಾರಿಕೆ ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿತು. 

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಗು ಇಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆಕರ್ಷಕಗೊಳಿಸಲಃ 
ರಾಮಯ್ಯನವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅಸೊಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಫ್ 

ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ತಂತಿ ಸಮಾಚಾರ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕೆ ರಾಯಿಟರ್ 
ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿತು. ವಾಚಕರಿಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ 
ಸುದ್ದಿ ನೀಡುವ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ತಾಯಿನಾಡು ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆಯಿತು. ಯುದ್ಧದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು 
ವರದಿಮಾಡಲು ಪಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರನ್ನು ದೂರಪ್ರಾ ಚ್ಯದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಯುದ್ಧದ ಸವಿವರ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಕಟಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನ ಕಾತುರತೆಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಹಾರಾಜ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಪ್ರಥಮ 
ಎದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದ ವರದಿಗಾಗಿ ೧೯೩೬ರಲ್ಲಿ ಪಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರನ್ನು ಎದೇಶಕ್ಕೆ' 

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನಗಳನ್ನೂ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. 
ಏಶಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪುರವಣಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಜೊತೆ 

ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಘೋಷಣೆ ಮೈಸೂರು 

ಅರಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತಿ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎ 

ಮುಂತಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. 

ಸುದಿ ಪಾವಿತ,ವನು ಕಾಪಾಡಲು ಗಮನ ನೀಡಲಾಯಿತು ಉತ್ತೇಕೆಯ ಸುದಿಗಳಿ?' 
ದ ೨ೆಕೆ ಹೆ ಹ್ ದ 

ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಜನತೆಯ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ 

ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಪತ್ರಿಕೆ ಉಚ್ಛಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೫-೩೦ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 

ಏರಿತಂತೆ. 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧೋರಣೆ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 



ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿಸೆಣಸುತ್ತಿ . ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇರೆಯಲ್ಲ ದೇಶಪ್ರೇಮ 

ಬೇರೆಯಲ್ಲ 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದ ತಾಯಿನಾಡು ಹಿ ರ್, 

ರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಮೈಸೂರು 

'ಸಂಸ್ತಾ ನದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆಗಾಗಿ "ಮೈಸೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ. ಜದ 

ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಜನತೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 

ಪಕ ಬೆಳೆಯಲು ಪತ್ರಿಕೆ ತುಂಬ ನೆರವಾಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಡಿಸುವ 

ಸಮಾವೇ ೇೀಶಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನಗಳು, ಮುಖಂಡರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಬಂಧನ 

ಬಿಡುಗಡೆ, ವಿವಿಧಸಭೆಗಳ ವರದಿಗಳು-ಎಲ್ಲಸುದ್ದಿಗಳು ಪತ್ರಿ ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಇದನ್ನು 

ಕಂಡು ಅಂದಿನ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ. ಎಂ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರಿಗೆ. ವಿಪರೀತ 

ಕೋಪ, ಅಸಮಾಧಾನ. ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಕೆಲಕಾಲ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. 

ಸರ್ಕಾರಿಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಾಯಿನಾಡು ತರಿಸಬಾರದೆಂದು ಹುಕುಂ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ 

ಪತ್ರಿಕೆ ಜನಮನದ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತಿತು. 

1941ರಲ್ಲಿ ದಿವಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಪದವಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಮುನ್ನ 

ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಮಾಡಿದರು. ಆ ವೇಳೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಮಯ್ಯನವರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಭಾವ 

ಮೂಡಿ ಬಂದು ಭಾಂಧವ್ಯ ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿತ್ತಂತೆ. ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವ 

ವಿರೋಧಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ 

ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಲಾಯಿತಂತೆ ಆದರೆ ಪತ್ರಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸತ್ಯಸಂಧತೆ 

ನಿರ್ಜ್ಭೀತಿ ಇವುಗಳೇ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ 

ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಮನಃ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ 

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಅಂತಹವರು ಸರ್ಕಾರದ ಆಮಿಷವನ್ನು ಕಡೆಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ 

ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. 

ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಳಕಳಿ, ಪತ್ರಿಕೆಯ 
ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವಾ ತೀಕ ಕ್ಸ್ನತೆ ಹಾಗೂ. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸದೇ ಇರಲು ಇದೂ 
ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ 
ಸಾಮ್ರಾ ಜೃಷಾಹಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ತೀವ್ರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆದಿದ್ದ ದಿನಗಳವು. 

ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾ ತಂತ್ರ ಭಾವನೆಯನ್ನೇ 
ನಿಮೂ:-ಲಗೊಳಿಸಜೇಕೆಂದು ಕಾತುರವಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಹಾವುತೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲೂ 



ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ವಿಚಿತ್ರ 
ಸಂದಿಗ್ಧದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಭುತ್ವದ ದರ್ಪ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಆಶ್ರಿತ 
ಸಂಸ್ಥಾನವಾದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಅರಸರು ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಪರೋಕ್ಪವಾಗಿ 
ನಿರಂಕುಶ ಅಧಿಕಾರದ ಆಡಳಿತ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ 
ಹಾದಿ ನಿಷ್ಟಕ್ಚವಾದ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠ ಸಂಯಮದ ವಿಧಾನ. ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ, ತೀಕ್ಷ್ಣ 
ಬರಹಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ವಿಪರೀತ ಆದರ್ಶದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದರೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ 
ಕೆಲಸವೂ ನಿಂತುಹೋಗಬಾರದೆನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿ. ಅಂತೆಯೇ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗದ ಅನುಸರಣೆ, 
ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಲಲಿತವಾದ ಸುಲಭವಾದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆ. 

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಟ್ಟಾ ವಿರೋಧಿ ಬರೆದ ಟೀಕೆಯನ್ನೂ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಕಟಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಹವೆಂದು ಕಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯ 
ಧಾರೆಯೂ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು 

ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಭಾರತದ ಜನರ ಅಭಿಮತ 

ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಪಾದಕೀಯವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 

ಬರೆದು ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ 
'ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿಗೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನಬಹುದು. 

ಮಾದರಿ ಪತ್ರಿಕೆ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಾತ್ಮಿದಾರರನ್ನು 

. ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣ ಊರುಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನೂಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ 

ಗ್ರಾಮೀಣ ಓದುಗರನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ 

ರೈಲುಗಳಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಸುದ್ದಿಸಾರವನ್ನು ಪ್ರತೈಕವಾಗಿ 

ಒಂದು ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ವಾರದ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳ ಸುದ್ದಿ ಸೇರಿದ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕವನ್ನು : 

ಅಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿತು. ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಬಟವಾಡೆ ಭಾನುವಾರದ 

ದಿನಗಳಂದೂ ಇದ್ದು, ಈ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಕಾಡು 

ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಒಂದು ವಾರ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಕ್ಬರ 

ಬಾರದವರಿಗೆ ಓದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಇಡೀ ಭಾರತದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ 

ತನ್ನ ವರದಿಗಾರನಿಂದಲೇ ತಾಯಿನಾಡು ಸುದ್ದಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಪಿ. ಬಿ.ಎಸ್. ಅವರ 



ಅಂಕಣ ನಗರ ಜೂಜರಿಯ ಡೈರಿ, ಮೂರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ 

ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೃತವಾಣಿ, ಓದುಗರ ಪತ್ರಗಳು ಹೀಗೆ "ತಾಯಿನಾಡು ದೈನಿಕವೊಂದರ 

ಉತ್ತಮ. ಮೊದಲ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮೆರೆಯಿತು; ಅಂದಿನ ಜನಮನ ಸೂರೆಗೊಂಡಿತು; 

ಮುಂದಿನ ಪತಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಯಿತು. 

ಬ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಪುಟವನ್ನು ಕಡೇ ಘಳಿಗೆಯ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಂತಿ 

ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ತಾಯಿನಾಡು 1933 ರಲ್ಲಿಯೇ 
ಎ 

ಆರಂಭಿಸಿತು, ಓದುಗರು ಇದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. 

ತಾಯಿನಾಡು ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿಗಳಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ನೀಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿತ್ತು 

ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಅತ್ಯೀಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಿತ್ತು 

ಪತ್ರಿಕಾ ಕಛೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಟಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಫೋರಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಇಡುವ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು 

1930ರ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೇ, ತನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಿಲಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿನಾಡು 

ಆರಂಭಿಸಿತೆಂದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯೇ ಸರಿ. ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಬೊಗಸೆ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ 

ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ವೃತ್ತಿ ಕುಶಲತೆಯ ನವ ನವೀನ ಕ್ರಮಗಳು. 

ರಾಮಯ್ಯನವರ ಹೋರಾಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅಸ ಶ್ರದೊಂದಿಗೆ, 

ಓ.ಜಿ. ಹಾರ್ನಿಮನ್, ಎಸ್. ಎ. ಬಿಲ್ನಿ, ಸಿ.ವೈ. ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಕಸ್ತೂರಿರಂಗ ಲಿಯ್ಯ ಗಾರ್ 

ಇಂತಹ ಮಹೋನ್ನತ ಸಂಪಾದಕರ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದವರು ಖಿ ಆರ್ ರಾಮಯ್ಯ 

ಹೊಸ ಉತಾ ಹ 

1947ರ ಆಗಸ್ "ನಲ್ಲಿ ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾದಾಗ ಅಪಾರ ಹರ್ಷ ರಾಮಯ್ಯ ನವರಿಗೆ. 
ಜನತೆಯ, ರಾಷ್ಟ್ರನಾಯಕತ್ವದ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ. 

ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹೊಸಪರಿಸ್ಸಿ ತಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾ ದ. 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರ ಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಎಧಿ ಎಧಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವರು 
ಉತ್ಸುಕರಾದರು. ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುಂಸುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಶಿರಾಶಿ ಇರದರು: 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಟ್ಟಾ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿದ್ದ ರಾಮಯ್ಯ 
ಕೆ.ಸಿ - ರೆಡ್ಡಿ ಹುಂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಯಜುತ್ವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಗದತ 
ಡಿಸಿಸಿ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಕಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಇಬ್ಬರು. ಸದಸ್ಯ ರನ್ನು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಹುದ್ದೆ ಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸಂಪಾದಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಾಗಿ 
ಟೀಕಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆ.ಸಿ “0ಡಿ ಶ್ಷಿಯವರು ಮೊದಲು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರೂ ನಂತರ 



ತಾವು ತೆಗದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರಂತೆ. 

ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರೋಟರಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು 
ಕೊಳ್ಳೆಲು ರಾಮಯ್ಯ ಮನಸ್ಸುಮಾಡಿದರು. ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಹಲವಾರು ಪ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟು 
ಎಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿದರು. ಮದ್ರಾಸಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಛೇರಿಯೊಂದು ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ರೋಟರಿ ಯಂತ್ರ ಕೊಂಡು ತಂದರು. ಈ ವೇಳೆಗೆ! 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ । 
ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವೊಂದನ್ನು ರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೊಂಡು ರೋಟರಿ ಯಂತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ 

ವಿಶಾಲವಾದ ಹಜಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ 

ಯಂತ್ರ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿತೇ ವಿನಃ ಮುದ್ರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯ 
ಪ್ರಸಾರ ಹೆಚ್ಚುವುದೆಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ಅದುವರೆಗೆ ಸಂಜೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿನಾಡು 

ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 1955 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು. 

ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಾಲ, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ 

ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟಿತು. ಏಜಂಟರುಗಳಿಂದ ಹಣ ಬಹಳ ಬಾಕಿ ಉಳಿದು ಅದನ್ನು 

ವಸೂಲು ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣವೂ ಬಾಕಿ ಬಿದ್ದಿತು, ಹೊಸ 

ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಉದಯದಿಂದಾಗಿ ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಇಳಿಮುಖವಾಗಿತ್ತು ಹೊಸ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಕಾರಣಗಳಿಂದ 
ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಹೀರಾತು ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ 

ಹರಿಯತೊಡಗಿತು. 

ಇಳಿಮುಖ 

೧೯೫೧-೫೬ರ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೊಡಿದಾಗ 

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಸಾರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಳಿದುಹೋದದು ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು, 

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಸಾರದಿಂದ ದೊರಕುತ್ತಿದ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 

ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗಿತ್ತು 

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ೨೦ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ, 

ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳತೊಡಗಿತ್ತು. ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಸಾರ 

ಕಡಿಮೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಮುದ್ರಣಕಾಗದದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಇಳಿತ 

ಕಂಡು ಬಂತು. 



ಈ ಎಲ ಕಾರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದುವರೆಗೆ ಏಕವೆ ೇವಾದ್ವೀತಿಯವಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸಿದ್ದ 

ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊಸ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ದೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ 

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ವೋ ಏನೋ! ಪತ್ರಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ಮೊದಲು 

ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಈವೇಳೆಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ 

ಟೊ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ 'ಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಬಹುಶಃ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಿಗಾವಹಿಸುವುದು 
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಚುರುಕಿನ 

ದಕ್ಷತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಲೋಪ ಬಂದಿರಬಹುದು. 

ಇಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಕಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಅರಿವು 

ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಪತ್ರಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹೊಸ 

ವಿಧಾನ ರೂಪಿಸುವ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪೆನಿ ಮಾಡುವ ಎಷಯವನ್ನು 

ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಸಾಲದ ಕಂತು ಅವರ ಮುಂದೆ 

ಧುತ್ತೆಂದು ನಿಂತಿತ್ತು. ಈ ಕಂತಿನ ಪಾವತಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಎಸ್ತರಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ 

ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ರಾಮಯ್ಯ ಈ ಪರಿಸಿ _ತಿಯಿಂದ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಗೊಂಡರು. ಪ್ರಾ ಮಾಣಿಕತೆ ತತ್ವನಿಷ್ಟೆಗೆ 

ಬದರಾದ ಅವರು ಕಂಗೆಟ್ಟರು, ಮರ್ಯಾದಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ 

ಪ್ರಜ್ಞ ಅವರನ್ನು ಕೊರೆಯತತ್ತಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ ಪತ್ರ ಕಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ 1 ಸಾರಿಗೆ 
ತಯೋಗದ ವರದಿಯೂ ಹೊರಬಿದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸುವ 
ಸೂಚನೆ ಕಂಡುಬಂತು. 

ಪತ್ರಿಕೆ ಬೇರೆಯವರ ಮಡಿಲಲ್ಲಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಲಿ ಎಂದು 
ಹಂಬಲಿಸಿ, ಅದರ ಜನಕ ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಬಹುಶಃ 
ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಾಗೂ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸೀ) ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ಸಾಲಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೋ 
ಏನೋ ಎಂಬ ಕಳವಳ ಇವೂ ಅವರನ್ನು ಕಾಡಿರಬೇಕು. "ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿನಾಡು 
ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇದ್ದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಾದ - ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಕೆ 
ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಸ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆ ಈಡೇರಿದ್ದವು. ತತ್ಪಲವಾಗಿ 
ಒಂದು ರೇತಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಕಂಡಿದ್ದ ದ್ಯ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ""ಈ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಸಾಕು.'' ಎಂದೂ 
ಭಾವಿಸಿರಬಹುದು. ಏನೇ "ಆದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಯಾರಲ್ಲೂ 

'ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತೇನೋ ಎಂದು 
ಆನಂತರ ಹಂಬಲಿಸಿದವರು ಹಲವಾರು ಆತ್ಮಿ ೀಯರು. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು ತಾಯಿನಾಡು 



ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ ನವರು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 
ಅವರಿಗೆ ಮಾರಿ ಇದ್ದ ಸಾಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲತೀರಿಸಿ 1957ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿ ಕಾ ಜೀವನದಿಂದ 
ನಿವೃತ್ತ ರಾದರು. ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ ಪ್ರ ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನು 

ನಡೆಸ ಅದರ ನೋವು ನಿವು ಅನುಭವಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಮೌಯಾಡಡ' 

ಸಣ್ಣ ದಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ತಾಯಿನಾಡು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಸುಗಂಧ ಬೀರಿ ನವ 

ಓದುಗರನ್ನು. ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ದಿನಪತ್ರಿಕೆ 

ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ [ಮೊದಲ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿತ್ತು 

ನಂತರ ಶ್ರ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 

ನಡೆದು ತಾಯಿನಾಡು ಅವಸಾನ ಕಂಡಿತು. 1965 ರಲ್ಲಿಪತ್ರಿಕೆ ನಿಂತುಹೋದುದನ್ನು ಕಂಡು 

ಹಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ನವರಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖವಾಯಿತು, "ಎಲ್ಲಾ ದರೂ ಬೆಳೆಯಲಿ” ಎಂಬ 

ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ಡೇಲಿನ್ಯೂ ಸ್ 

ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಇತರ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲ ನಡೆಸಿ ಕೈಬಿಟ್ಟರು. 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ "ಡೇಲಿನ್ಯೂಸ್' ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಇದು ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಿದ್ದ 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದೈನಿಕ. 1940 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. 

ರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ""೧ಟ!! 0! 817066 '' ಎಂಬ ಅಂಕಣ 

ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ತುಂಬ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಅಂಕಣ ಬರಹ. ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, 

ವಿಷಯಗಳು ಹಾಗೂ ನೆನಪುಗಳು ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹೂರಣ. 

1942 ರಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯೂ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ 

ಒಳಗಾಯಿತು. ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಹಳ 

ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಕೀಯದ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿವಾದ 

ವಿವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಬಡ್ಡಿ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯ 

ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 1946ರ ಜೂನ್-ಸೆಪ್ಟ್ಪಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ .' 

ನ್ಯಾಯನಿಂದನೆ ಅಫವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಎಳೆದಾಡಿ : 

1948ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾ ಯಗೊಂಡಿತ್ತು "195 1ರ ಸೆಪ್ಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 

ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 



ನ್ಯೂಲೈಫ್ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದನ್ನು 1928ರಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು 
ಸವಾಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಆಗ 

ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ 144ನೇ ಸೆಕ್ಟನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಆ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ನ್ಯೂಲೈಫ್ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ದಿಢೀರ್ 

ಆರಂಭಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟರ ಆಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು. 

ತಾಯಿನಾಡು ಪರಭಾರೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿ ನಡೆಸಲೆತ್ತಿಸಿದ ಇನ್ನೆರಡು 

ಪತ್ರಿಕೆಗಳೆಂದರೆ ಚೇತನಾ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ. ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರದ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 
ಕೆಲಕಾಲ ನಡೆದು ನಿಂತು ಹೋದವು. 

ಬಹುಮುಖ ಸೇವೆ 

ರಾಮಯ್ಯನವರ ಸಮಾಜಸೇವೆ ಬಹುಮುಖವಾದದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಸಭೆಗೆ 
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಮೇದುವಾರರಾಗಿ 1943ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ 
1947ರಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. 

ಸ ಮೈಸೂರು ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 
ಉಮೇದುದಾರರಾಗಿ 1952ರಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 

ಪತ್ರಿಕಾ ಸಮುದಾಯದ ವಳಿಗೆಗೂ ಅವರು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ 
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡದ್ದು ಅವರ 
ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಸಂದ ಮನ್ನಣೆ. 1939, 1941 ಮತ್ತು 1943 ರಲ್ಲಿ ಪಿ.ಆರ್. 
ರಾಮಯ್ಯನವರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 

ಸಿದ್ಧಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂರನೇ 
ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು. 

ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಹರಿಜನ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಆದಿವಾಸಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿನ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕರಾಗಿ ಇ ೧ ಶೆ | ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 

ಷಿ 

ಅಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬಿಡಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲವು 



ಸ್ತಕಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳೆಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ, ಆಧುನಿಕ ರಷಾ 
1 ಪೊಲಿಟಿಕಲ್. ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ದಯಾಸಾಗರ ಎಂ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಮತ್ತು. 
ಗಾಂಧೀಜಿ. ಅವರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆತೃ ಚರಿತ್ರೆಯೊಂದು ಸಹ ಮರಣಾನಂತರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. 

ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು ದೇಶಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಜನತೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಪಾರ, 
ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ 1969ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ 
ಗೌರವಿಸಿತು. 

ತಾಯಿನಾಡು ಮಾರಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು 
ಬರಹ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿಕಳೆದರು. ಪು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಧ್ಯಾನ 
ಯೋಗಕ್ಕೆ ಗಮನ ನೀಡಿದರು. ಕಡೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ತಾವು ಅಕ್ಬರ ಕಲಿತ, ತಾಯಿನಾಡು 

ಪತ್ರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಕಳೆದರು. ಬಂಧು, ಬಳಗ, 

ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆತ್ಮೀಯರು ಅಲ್ಲಿಗೇ ತೆರಳಿ ರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು 

ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. 

1970ರ ಮೇ 25ರಂದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಸ್ಪ ಸ್ವಸ್ಟತೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಅನಂತದಲ್ಲಿ 

ಲೀನವಾದರು. ಮೆದುಮಾತಿನ, ಉಜ್ವಲ ರಾಷ ಪ್ರೆ ೀಮದ ಅಪ್ಪಟ ಪತ್ರಕರ್ತ ಪಿ.ಆರ್. ' 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ 

ಆದರ್ಶ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ. ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಸದಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ. 

ರ್ನರ್ಸ್ಪರ್ 



ರ್ಮ 

ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯೇ ಪ್ರಥಮ 

ಅಸೋಸಿಯೆಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ರಾಯಿಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 

ಸುದ್ದಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ. 

(ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಲಂಡನ್ನಿ ಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಹೋದಾಗ ರಾಯಿಟರ್ ಸೇವೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು 
ಲ ೩ 

ತಾಯಿನಾಡು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮದ್ರಾಸಿನಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಮುಂತಾದ 

ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ, ಹಿಂದಿನ ಸಂಜೆಯೇ, ತಾಯಿನಾಡುಎನಲ್ಲಿ. 

ಸುದ್ದಿದೊರಕುತ್ತಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ಹೆಂಗಸರಿಗೇ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವವಿದ್ದಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 

ಪುರುಷರೂ ಹಾಗು ಎಲ್ಲವಿದ್ಯಾವಂತ ಜನರೂ ಓದಲು ಕಾತುರರಾದರು.) 

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಪುಟವನ್ನು ಕಡೇ ಫಳಿಗೆಯ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸುವ ಪರಿಪಾಠ 
ಆರಂಭಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕೆ 

ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಾರರನ್ನು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಸುದ್ದಿ 

ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ತಾಯಿನಾಡು. 

(೧೯೩೬ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಯೂರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಆನಂತರ 
1939ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಎಶ್ವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವರದಿ ಮಾತ ದೂರಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ 
ಬಾತಿ ಕ್ವೀದಾರರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ. ಮೊದಲ ನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾತಿ ಶ್ವೀದಾರರು 
ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, 

ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿಯೇ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಾರರೊಬ್ಬ ರನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿ 
ಮುದ್ರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೂ ಈ ಪತಿ ಕ್ಕೆ 

ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಧಾರವಾಹಿಯಾಗಿ _ಸಾಪ್ನಾಹಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು 
ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಪತ್ರಿಕೆ. 

ದೆಹಲಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ತನ್ನ ವರದಿಗಾರನಿಗೆ 
ಪ್ರವೇಶ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶತಾಯ ಗತಾಯಪ ಪ್ರ ಯತ್ನಿಸಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ 
ಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿ ಕೆ ತಾಯಿನಾಡು. 

೧೯೩೩ ರಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಪಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಗಾರನೊಬ್ಬ ಕ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದೂರದ ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಪತಿ ತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಇತಿಹಾಸದಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ ಕ್ನರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶ) ಕ ತ 



ತ ರೈಲು ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು: 
ಪತ್ರೇಕವಾಗಿ ವಾರದ ಸುದ್ದಿಸಾರಗಳ ಸಾಪಾ ುಹಿಕ ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅಂಚೆ! 
ಇ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ! ಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ. 

ರ್ವ ಪ್ರೆಸ್ ಕಮೀಷನ್ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಗೆ; 
ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಹುವರ್ಷಗಳ 2 ಬರ ರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ 
ಪತ್ರಿಕೆಯ ಉದ್ಯೊ ಗಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಜಾರಿಗೆ ತಂದು, ಇತರರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದವರು. 

ರ ರೋಟರಿ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ ವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ. 

ರ ಇಪ್ಪತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿ ಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಸತತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 

ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಪ ರ್ರಥಮ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿ ಕೆ 

ಸಂತತ 

ಅಮೆರಿಕಾವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಕೊಲಂಬಸ್ನಂತೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಅತ್ಯಂತ 

ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಶೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು: 

- ಓಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ. ' 

ರರ ರೇ 

ಪತಿ ಕೋದ್ಯಮಿಗೆ ದಿವಾನರೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಜವಾನರೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಮಾನ 
ಎ) 

ಭಾವವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಯಾಗಲೀ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯ. 

ಪತ್ರಿ ಕೋದ್ಯಮಿ ವಿನಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾ ಔಗ್ಯೂ ದೈನ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದು. 

ಯಾರ ಚಾಸಾಸಿ05 ಪತ್ರಿ ಕೋದ್ಯಮಿ ಇರಲು ಒಪ್ಪಬಾರದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ 'ವೇ' 

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಯ ಜೀವಾಳ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯವಿಲ್ಲ, 

- ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ. 

ರರ 



ತಾಯಿನಾಡು ರಾಮಯ್ಯ 

ಕ್ಕ 

ಸ್ಚೃತಿ ಚಿತ್ರ 
- ಪತ್ರಿಕೆ- ಪತ್ರಕರ್ತರು 



721೧26, ಐ.1% ಹೀ 
ತೋ 1ಕಸಿ ಹುಡುಗು ಖೇ ತಮೇಳ್ಳ ತಾ. ಉರಾಳ ಈ ಸ. ಕಾ, 

ಹನ್ನಾ 

ಶುಕ ಮ್ಶಾ್ ಜೈ ಹಾಟಿವುಡ್ ದಿಶಿ 
ಇಬನ್ ಹ್ಲೇಟ್ಟ ತಡಿ 4 ಎಗ್ಗೆ ಇರಾ 

ವಿಸರಿಃತ ಅನರ್ಥ ಭ್ಯ .. ಗಗ್ ಬ ಕಬರಗ್ಕಾ ದ 

ವೆಜ್ಸ್ಂಬರಾ [ಇಗೂ ಡಾ1 ಆ 2೩ 
ಉಲ ರೂಂ ಛಸಿತವಣಸುತ ಭಿ 1. ೧ ರಸನ, ಸ 

ಬೂ ಇಂಬ 

ಕ “ನುತ ಕೇಟ್ (ಡಿ 3) ಎಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಣ 
ಸು ಕೀಲ ಜಗ ದಾ ಬಡ್ $1ಸ್70) ಕ ಬಜೆ ಎರ್ಸ 

ಹಂದ ಕ ಯಜು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ 
ಗೆ 

ಮರದ. ಹುಂಡಿ ಕ ೪0 ತ ಕಟ್ ಟೂತ್, 
ಬ ಕಾ ಫಂ ೩) ಕಕ ಇ) ಲಾಕರ್ ಮುಖ್ ಜನ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಸ ಗಳ ಗರತಿ ತು ಅಸ್ಪಷ್ಟವೆಂದ 
ಅದ್ಭುತ ವಸ್ತು ೨೫ ಶಿಷ್ಟ 

ಭ್ 60, ಉಬಟ್ ಲಾರ್ ಖಳರ ಇತ. ಟಟ ಸತಾ ವರ ಖ್ಯ 

೪10" ಜಯುಸ್ತಾವ 
೫೪4 ೫ 3೫ರ; ತಾ ೫ 

ಇನೆ ಈ ಲನ ಸುದ 

ಗ ೪3414 ೫೦01 

ಶ್ಚ ನ ಬ್ದ | 

419೩01೩, 

1 ಎಷ್ಟನ ಜ್ಲಾ್ 

ನೈರರ್ಶಿ ಉಚ್ಛಾಟತೆ 

ಶ್ತ ಬರ್ ಎಡ್4್ ಯ್ದ. 
೫ಸದ ನರ ಸ್ಫಪರ ನಿ 

೯.11 ಜನದ ಶ್ರ 
10:೦00್ಷ ಕೂ 
ನ್ನ 
ಡಸ ಬಾಗಹರಕ್ಳ ನಹಿ ಹ ಸಿತಲಾ 

1040005 ೩ಬ ಜಪ | ಹೊಗೆ ಳಂ 
ಡಿ ಬಸ 71ಜಗುದ ನಾಭಯ ವತ 

| (10% ಓಕ ಕಜ 

ಸ.ಸಸದನ್ಟೆ ಕ್ಲಜ್ಪಿಕ ಸ್ಟಡಿ (11 ಸ್ವ ಕೋರ (| ಬೀಬರ್ ವಿಧೀಧಿಸಿ ನತ್ತಯುಕ್ತಿಲ ಕ್ಲಾಸಸ್? ಆರಂಭೋತ್ಸವ ವೀಯಲು ಬಕ್ಕ ಜಟ್ಟ ಪೂರ ವ್ಪತಶ್ಚಕ್ಕೆ ಗ ಇವತು ವಳ ಶ್ವ ರತ 
ಜೋ ೪ ಆ ೨: | ಮೊಸೆಸ್ಸಯಲ್ಲಿ  ಚೇಂದ್ರನಶ್ಶ ನರನ. | ಾತೇಸತ್ತಾ 

ಶ್ಲ! 5619 ಮೆಂ/896ರ೩. ಆ ಬಳೆ ಆತೋ ಟಿ ಟಹಿಉಗುತ್ತರು ಎಂದ ಸೈ 

412111 138೬ ತಲ] ಗೊತ್ಕೀಜಿ ಇನು 44ರ ಸಾಗ್ಗಿಎ, |. 
1/10/1411. ಅತ ಸುತು ಸ್ಮ ವಜಯ ಸ. 
ಕ್ಸ ಇಬನ ಆರಂಭೋತ್ಸುಧನ್ನಾ ಒತನೇ॥ | ಭಾಳಿತೆ 6618 6ವೂ ಸ0%ಕ್ಕಿನಾಗಿ ೭೫] 
ಸಎಬು ಜಿಬುವುಭು 

ಕ್ಸ್ ತವಾ ಸೈಫಾಮ 5) ಪೊ ಜ್ | ಪಾರಿ ತನ್ನ. ೨ ಇ) ಸಾ ವಶೀತಿವಟ್ಟದ ಅಳ 
ಕ್ಲಬ್ಬಣ ಹಗ ಗೀರು ನ ಬ್ರಾತ, 9 ರೂ ಖಾ ತುಮಿರು ಸೇನ್ ಇಲಖ ಕಳಿ 

ರಡು ನೀ. ಸ ಹ) ಜವರೇ | ಕಾಳೆ ಉಲಬುನೆ ವಾಟ ಬರಬಹುದಿತ್ತು ಹಿತಾ 



ಇದು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ, 

ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕ. 

ಸುಖ ದುಃಖೇ ಸಮೇಕೃತ್ವಾ ಲಾಭಾಲಾಭೌ ಜಯಾಜಯ್ೌ। 

ತತೋ ಯುದ್ಧಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವನೈವಂ ಪಾಪಮವಾಪ್ಲ್ಯಸಿ॥ 

ಇದೇ ಅವರ ಜೀವನ ಮಂತ್ರವಾಯಿತು. ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಗೂ ದಾರಿದೀಪವಾಯಿತು. 

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನ ಕೆಳಗಡೆ, ಪಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರ 
ಮಾಲಿಕತ್ವದಲ್ಲಿರುವವರೆಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುದ್ರಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು 

ಪತ್ರಿಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾದ ನಂತರ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು. 

ರ್ನರ್ಸ್ಪರ್೯ 



ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾಹಸಿ 
- ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ 

ಹಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಪಟ್ಟ 
ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಜಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಾವು ಕಟ್ಟಿ ಪೋಷಿಸಿ. 
ಪಕಕದ ""ತಾಯಿನಾಡು'' ಪತ್ರಿಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕ ಸೇರಬೇಕಾದ ಹೃದಯಭೇದಕ 
ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಅವರೇ ಜಸು ಬತ್ತ ಇದರ ಎ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 
ಸ ಅವರ ಅಂತರಂಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದ ನನಗೆ 1957 ರಲ್ಲಿ ಅವರು: ಪಟ್ಟ 
ವೇದನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಹರ್ನಿಶಿಯೂ ದು ಸದು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಖ್ರಿ ತತಿಯಿಂದ ಸಿದ ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನು ಮಾರಬೇಕಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ ಎಂಬ ನೋವನ್ನು 
ಅವರು ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದರು. "ಗೀತಾ ವಚನ ಪ್ರಿ ಯರಾದ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದ 
ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಸಮವಾಗಿ ಕಂಡವು. ಅವರನ್ನು ಜೀವನದ ಏರುಪೇರುಗಳು ಅಷ್ಟುಗಿ 

ಬಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ, ಬಹು ಪ್ರಸಾರವಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ 
ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ ಸನ್ನಿವೇಶ ದುಃಖದಾಯಕವೇನೋ ಹೌದು. ಆದರೆ 

ಇಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಪಾರಗಳ ಲಘು ಬಿಗಿಯನ್ನು ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು 

ಕಂಡರಿಯದವರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ 
ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದ ಮಿರ್ಜಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದ 'ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆ, 
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈಸೇರಬೇಕಾಯಿತು. 

ಅವರೊಡನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೂ ದುಡಿದ ನನಗೆ ಅವರ 

ಅಂತರಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಬಂದದ್ದೇನೋ 

ಉಂಟು. ಆದರೆ ಆ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ 

ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಂಡರು. ಮನೆ, ಮಠ, ಜಮಾನು-ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು 

ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀಡಿ ಸಾಲ ಪಡೆದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ತೀರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೇವಲ : 

76 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಾಕಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಮನಸ್ಸುಕದಡಿತು. ಯಾರೂ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಚಳವಳಿಯ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ 

ತುತ್ತಾಗಿ, ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನನುಭವಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ 

ಬಂಡವಾಳ ನೀಡುವವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ | 



ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಲಿಲ್ಲ 

ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಅನೇಕ "ತಾಯಿನಾಡು' ಹಿತೈಷಿಗಳು 

ಮಂತ್ರಿ ಬಾ "ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಬಿಡಿಕಾಸಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೂ 

ಠ್ಞಾಮಯ್ಯ ನವರು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ದಿವಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ದಿವಾನರ ಆಪ್ರ ರಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವರು 

ವತ್ತು ಸಹಸ್ರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಣದ ಚೀಲದೊಡನೆ ತಾಯಿನಾಡು “ಕಚೇರಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ 

ಬಂದು "" ಇದೋ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಣ, ರಶೀತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ 

ದಿವಾನ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಬರೆಯಿರಿ'' ಎಂದರು. ಆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ರಾಮಯ್ಯ ನವರು 

ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರನ್ನು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಅಟ್ಟಿದರು. ಈ ಪ್ರಸಂಗ ನನ್ನ ಮಾಜ್ 

ನಡೆಯಿತು. ಹೀಗಿತ್ತು ರಾಮಯ್ಯನವರ ನಿಷ್ಕಾಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. 

ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡಿದ ಬಗೆ ಚರಿತ್ರಾರ್ಹವಾದ 

ಅಂಶ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ಹೊಸ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಂದು 

ಜೋಡಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾದ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ 

ಸಂತೋಷಾಧಿಕ್ಕದಿಂದ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ ದರ್ಜೆ 

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಶೇಣಿಗೇರಿಸಿದರು. ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪಾದಕತ್ವದ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು 

ದ್ಯಂತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾವ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲೂೂ ಯಾವ 

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದವರಲ್ಲ. 

ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟದ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ 
ಸೌಶೀಲ್ಯ, ಸನ್ನಡತೆ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಗಿಂಬಳ 
ಕೊಡುವ. ಅನೇಕರು ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಲೆ ಬೀಸಿದರೆ, ಆವರನ್ನು ಫರ್ಲಾಂಗ್ 
ಆಚೆ ಅಟ್ಟಿ, ಅಂತಹ ಭ್ರ ಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ನೆರವೇ ರದಂತೆ ಬಲಿ 
ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾತಯ್ಯ ನವರ- ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಅವರಿಗೆ ಆ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮಹರ 
ಸಕಲ ಗುಣಗಳೂ ಮೈಗೂಡಿದ್ದುವು 

ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಆರಂಬದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣದೇ ೧ಷದಪ್ರಾ ಒಲ್ಯ ಇದ್ದುದು, 
, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವನು ಂಟುಮಾಡಿತ್ತು ಇಂತಹ ಬನ್ಯಯಬಾಸು ದ್ವೇಷವು 
ದೇಶದನೆವು ದಿಗೆ ಕಂಟಕಪ್ರಾ ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ರೋಷಾ ವೇಶದಿಂದ ಬರೆದರು. ಪರಿರ್ಫ್ಪೂೂ ಚಿ 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ ತ್ರಿಕೆಯ ಮುಖೇನ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ದರೂ ಅವರ ಪತ್ರಿಕೆಯನು 



""ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪತ್ರಿಕೆ'' ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೂದಲಿಸಿದವರೂ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹಳೆಯ. 
ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ, ಟೀಕೆಗಳೂ, ಸರ್ವ ಕೋಮುಗಳ: 
ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು 

ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸಿಂಹರಾಗಿದ್ದರು. 
ಸಿಂಹದಂತೆಯೇ ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ ಪ್ರಜಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 
ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬಲ್ಲಂಥವು. 

(ದಿವಂಗತ ಪಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಖ್ಯಾತ! 

ನಾಮರಾದವರು. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಲೇಖನವಿದು.) 

ರ್ನರ್ಸರ೯ 



ಉದೊಂ್ಯಗಿ - ಮಾಲೀಕ ತಾರತಮ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ 

ಪಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ 

ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹಾಗೂ ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರ ನೆನಪು ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ 

ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾವಪರವಕರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಶ್ರ ಹಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್. ಇವರು ದಿವಂಗತ 

ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರ ಸೋದರ. ಪತ್ರಿ ಕೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಅದು ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಎಸ್. 

ರಾಮಯ್ಯ ನವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾ ಂತರವಾಗುವವರೆಗೂ "ತಾಯಿನಾಡು' ವರದಿಗಾರರಾಗಿ 

ಮನಃಪೂರ್ಪಕವಾಗಿ ದುಡಿದವರು, ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಪಿ. ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್. 

""ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು; ಮಾತನಾಡಬೇಕು'' ಎಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾರನೇ ದಿನ 

ಅವರ ಮನೆಗೆ. ತೆರಳಿದೆ. 71 ವರ್ಷ ದಾಟಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಆ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ 

ನಿದ್ದೆಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರ ಭ್ರಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ 

ಪತ್ರಿ ಕೆಯ ಉಚ್ಛ್ರಾಯದ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಆ ದಿನಗಳ ಸ್ಥರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ 

ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆದಿದ್ದರು.ತಾವುಗಳು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನು 

ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಚಿಂತೆ. ವೃಢೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ 

ಮಮತೆ. ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾಲಿಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಎಸ್. 
| ರಾಮಯ್ಯನವರೂ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನಂತರವೂ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 1973 ರಲ್ಲಿ 

ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆರೇಳು ತಿಂಗಳು 

ನಡೆಸಿದರು. ಅದರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ .ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ 

ನಿಂತಿತು. ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೆನಪುಗಳ ಒತ್ತ ದ್ಯ ಚ 
ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಗದ್ಗದಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. "ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ ವ್ರ 

ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೀ ಸಲಹೆ ಸ ನೀಡಿದರೂ 
ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಂಪಾದಕ ಹಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ರವರೊಂದಿಗೆ 
ಚರ್ಚಿಸಿ-ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತ ಉದಾರಿ ಎಂದು ಸ್ಥರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ಖ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತರಬೇತು ಮಾಡಿ, ಅವರು 
ಸಂಪಾದಕರಾಗುವವರೆಗೆ ರಾಮಯ್ಯ ನವರೇ ಸೌಜಿದಕಣು, ಸುದ್ದಿ ವಸು ುನಿಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು, 
ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಸ ಸ್ಪಷ್ಟ "ಆಡೇಶ. ಅನಿವಾರ್ಯ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕೀಯವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದುದೂ 

| ಉಂಟು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕೀಯವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳುತು ಹೋದಂತೆ 
ಬರೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಎಜಯಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯೆ : ಡ್ಜೆ ಮಾತನಾಡ 
ಕೂಡದು; ಎರಡನ ಬಾರಿ ಕನಡದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ: ; ಇಲ್ಲವಾದರೆ 
ನಮ್ಮ ಭಾವನವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ 



"ಡೇಲಿನ್ಯೂಸ್''ಗಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಪಾದಕೀಯವನ್ನು ಮಗಶ್ರೀ ಪಿ. ಆರ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ: ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ''ಎಂದು “ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದರು ್ರ ೇಮತಿ ವಿಜಯಮ್ಮ. 
ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ- ಮಾಲೀ ಕ ಎಂಬತಾರತಮ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು 

ಮನೆಯವರಂತೆ. 'ಕಿಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪತ್ರಿಕೆಯ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಾರನಿಂದ ಸಂಪಾದಕ 
ಮಾಲಿಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನ. ರಾಮಯ್ಯನವರೂ 
ಅಷ್ಟೇ. ಸಂಬಳದ ದಿನ ಎಲ್ಲ ನೌಕರರಿಗೂ ಸಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ 
ಊಟಕ್ಕೂ ಹೋಗುತಿ ತರಲಿಲ್ಲ ರಾಮನವಮಿಯಂದು ಎಲ್ಲ "ಉಡ್ಕೋಗಿಗಳಿಗೂ ಪಾನಕ, 
ಕೋಸಂಚಿರಿ, ಹುಳಿಯವಲಕ್ಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಬರಾಜು. ಪತ್ರಿಕೆಯ 
ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇತ್ತು 

ಶಿವಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ತಾವು, ತಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೋದರ, ದಿವಂಗತ 
ಆರ್.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಅಂದಿನ 
ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳ ಕೊರತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅತಿಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು 
ನೆನಪ ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ಮಹಾರಾಜ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಬ್ 
ರಾತ್ರಿಯೇ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಶ್ರೀ ಪಿ 
ವೆಂಕಟೇಶ್ಅದನ್ನು ಕಾರೊಂದರಲ್ಲಿ "ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಮ ಸುದ್ದಿ ಸ 
ಮೈಸೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಮೊದಲು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕ - ಎಂಬ ವೃತ್ತಿ ತೃಜ್ತ 
ಅವರದು. 

ಹಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ಸು” ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ತಾವು 
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತು ಬಂದ ದಿನಗಳ ನೆನಪು ಇನ್ನೂ ಹಸಿರು 
ಅವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಪುಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಮತ್ತು ಎಶ್ವ 
ಕರ್ನಾಟಕದ ಎನ್. ಎಸ್. ವೆಂಕೋಬರಾವ್, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಭಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಳೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ರೆಸ್ 

ಒಂದನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ ಅದು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, 

ಉರಿಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕಾದು ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು 
ಕಿಲಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ್ದು ಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಣವಾಗುವುದು 

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತಡವಾಗಿ, ಪಾರ್ಸಲ್ಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಲ ಗಾರ್ಜ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ 

ಅವರೊಡನೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು - ಒಂದೇ ಎರಡೇ? 'ನಪು ಮರುಕಳಿಸಿದ ದಂತೆ ಪಿ.ಆರ್. 

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಾವಪರವಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಸೌಮ್ಯ ಉದಾಸೀನ ನಿವೃತ್ತ ಭಾವದ ಹಿಂದೆ 

ಅಂದಿನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿಂಚುತ್ತಾನೆ. 

ಸಂದರ್ಶನ ಲೇಖನ: ನಾಗಮಣಿ ಎಸ್.ರಾವ್ 

ಇಡುವ... 



ಧನ್ಯಜೀವಿ 

ಎಚ್. ಎಸ್. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಹಾ 

"ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪಿ. ಆರ್.ರಾಮಯ್ಯನವರು ಪಾಲಹಳ್ಳಿ 

ಕೈಯವರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡರಾಗಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಮನೆಬಿಟ್ಟು 
ಹೋಗಿ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಾಶೀ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಪದವೀಧರರಾದರು. 

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೋರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಭಾರತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ 

ಯುವಕನನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರವೀರರ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡು 

ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಗಾಂಧಿಯವರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಚೋದಿತರಾದರು. 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಪದವೀಧರರಾದರೇ ಹೊರತು ಕೆಲಸ ಅರಸಿಕೊಂಡು 

ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದವರೇ ವೃದ್ಧ ಹಿತಾಮಹ ಎಂ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಟಯ್ಯನವರ ಶಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ 

ಒಬ್ಬರಾದರು. 

ಸಾಧ್ವಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರೂ ಆದ ಅಗರಂ 

; ರಂಗಯ್ಯನವರೂ, ಕ್ಟ ಜೀವಣ್ಣ ರಾಯರೂ ಕೂಡ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ 

"ಮಾಡಿದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾ; ಪಕಕ್ಕೆ ತರಬಯಸುತ್ತೇನೆ. 

ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಟಯ್ಯನವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ 

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದರು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಭಿಪ್ರಾಯ 
ಮೂಡಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮೊದಲಿಗರು. 

ತ್ಯಾಗಮಯಿ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರ ಪ್ರಭಾವ ರಾಮಯ್ಯನವರ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾಗಿ 
ಆಯಿತು.ಮೈಸೂರಿನಿಂದಲೇ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಕಾಸಿನ ತಾಯಿನಾಡು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ 
ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು, ಕಾಪಾಡುವ ಭಾರವೂ ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿತ್ತು 
ಆರ್.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ 
ತಯಾರಾದವರೇ. ಆರ್,ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ಮುಂದೆ ಹಿಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ 
ವರದಿಗಾರರಾದರು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಾಯಿನಾಡುವಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ 
ವಕೀಲರಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿದರಾದರೂ 'ತಾಯಿನಾಡು' ರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 

 ನಡೆಯುತ್ತಿರುವವರೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗಳ ವರದಿಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. 
ರಾಮಯ್ಯನವರ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು. ಅವರು 
ಬೊಂಬಾಯಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕತಜ್ಞರಾದ ಸಿ.ಎನ್. ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಶಿಷ್ಠವೃತ್ತಿಮಾಡಿ, 
ಆನಂತರ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ 

ಹಾರ ೧ಉ್ಪ್ಥಂ್ಥ 



ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಕ್ಕೆ ಇಂದೂ ತುಂಬ ಮನ್ನಣೆ ಇದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ತುಂಬಿತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. 
ಎಂದರೆ ಹ ಅತಿಶಯೋಕಿ ಕ್ವಿಯಲ್ಲ 

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನು ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 
ವಯು 

'ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆದಿಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ! 
ಪ್ರಸಂಗವತ್ತಿತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 22.10. 1930ರಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಗೌರ್ನರ್, ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. 

"ಗಿ 1೩/೮ 70770೮7 ೦೯ 80]60೬ ೦1 1೫6 ಗಿ/]75016 56 7೩7೮ 
760611)? ೦೦17೮ 1760 1218/11೩6 1215110 ೩೫೮ ೧00 2೩೯! 1 
101100೩1 7೦1 7067 (7೮ ೦೦೫೧೦1 ೦1" 11116050871 5೮೫೩೦೩] 12 
111011. 

11 71೮೪/ ೦( (6 1೩7೮ 70170೮೯ 08 (11656 1175017687 ೩೯1೩0015 
೩70 (೮ 1681೩/107 ೫71(7 ೫71100 (೧7 ೩೯೮ 261೮೩17 1700 (3೮6 
1೦ 0151085 112 128/17೩0 & 861೩077, 1 ೫೦೭16 ೫6೩7 (7೩ 
(17೮1೮ 17305£ 0೮. 50176 ೦೮77೩1 ೧೯೯೫1158001 ೫71717 (76 56 
11111105 ೪೫/1011 ೦೦೫-೦15 ೩76 166 (೮1 ೩೦೧೦೫. 

ಮೈಸೂರಿನ ಐ.ಜಿ.ಪಿ ಯ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ: 

]'116 1770961360 50 18/1: ೩5 ೦೯ 1700717೩107 510975 15 
[2011501760 ೩716। 0೦100860 07 (7೮ 100೩1 0೦೫7771866 ೦8 ೪70100 
14.1. 01858]7%17, 01700೩1೮, 887೩1076, 15 (76 01765166 ೩೧ 
(1೩! (6 100% ೩711120೩ 081177. 76೫150೩6೮7 "ತಾಯಿನಾಡು' ('1೩1- 
1೩00) ೦೩1115 ೦7 10೦೩70೩ ೩76 17151೩65 (7೮ 1701613671. 

ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಶೈಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಗಂಡು 

ಶೈಲಿ. “ತಾಯಿನಾಡು' ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗನ ಶೈಲಿ. ಆದರೆ ಅವರೆಡೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ 

ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವು. ಎರಡೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ತುತ್ತಾ. ದವು 

ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಜನತೆಯ ಆದರಾಭಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾದವು. ಎ 

ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ 
ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಚಿನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. 



ರಾಮಯ್ಯ ನವರಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ದುಡಿದವರು ಇಬ್ಬರು. ಪತ್ರಿಕೆಯ 

ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ ಹಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮತು ಮೈಸೂರಿನ 5೬೩/1 ಕಿ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಉರುಫ್ ಬೊಜ್ಜ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 

| ರಾಜಿಗಾರತೂ ಸಜ್ಜನರೂ ಆದ ಸುಬ್ಬಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸ ಜಾಹಿರಾತು "ದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು 

ಛಪ್ನಶಾಸ್ತಿ ಗಳು. ಪಿ.ಆರ್. "ರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೊಡ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ2 ನೇ ರಸೈಯಲ್ಲಿ 

ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಸಭೆಗೆ 

ಚುನಾಯಿತರಾದರು. 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಜಯಲಕ್ಟಮ್ಮ ಮಹಾ ಉದಾರಿಗಳು. ಅವರ ಮನೆ 

ಒಂದು ಧರ್ಮಛತ್ರ. ನೆಂಟರು ಇಷ್ಪರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಿತ್ತು. 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಅಭಿಮಾನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಬಸವನಗುಡಿ 

ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಕಲ್ಲುಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿ 

ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು ಗುಂಡಪ್ಪನವರು, ಸೋಮಶೇಖರರಾಯರು, ಅ.ನ. ಸುಬ್ಬರ್ಭಾಯರು ಕಿಟ್ಟಿ 

(ಕೃಷ್ಣರಾವ್) ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದರಖಾಯಂಸದಸ್ಕರು. ಹರಟೆಯ ವಿಷಯಗಳು 

ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಟ್ ಎವಿಧ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಪೃಥಕ್ಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು 

ಕೊರಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಿವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಆ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. | 

ರಾಮಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಕ್ಕರಿಯ ತುಂಬ ಬೋಂಡ, 

ಕೋಡುಬಳೆ, ಚಕ್ಕುಲಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಮಾತಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕರಿ 

ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು 
1942 ರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪಾದಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಧಿಸಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ 

ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1947 ರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಹಲವು ದಿನ ರಾಮಯ್ಯನವರೂ 
ಸೇಂದತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದಕರೂ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರು 
ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ವೃತ್ತಿ 

ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕಡಿಮೆ, 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಸನ್ಮುಖಿ, ಕಷ್ಟಸಹಿಷ್ಣು ಮಿತಭಾಷಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಖಾದಿಟೋಪಿ 
' ಶಾವಾಗಲೂ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 'ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿ: ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು. ಆದರ್ಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ 
ಬಾಳಿದರು, ಬದುಕಿದರು. "ಧನ್ಯಜೀವನ ರಾಮಯ್ಯನವರದು. 

ರರ 
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ಪತ್ರಿಕಗಳನ್ನೇಶೆ್ಲಿಸದೇಕು? 
ನಕ್ಕೆ ಮೈನೆಸನನೆ ತ್ರಿಕ ಅಾಗೂನ, ೪8 %ಗ್ರ 

ಅಗಿರುಡೂ ಈೀಕಿನಡಿದ ಕಾನೊನು ಇ16 ಜನೆ 
8೪ಗರಳ ವೇಕದ್ಲಿಳೂಹ ಇಸುನದಿ ಬ. ಪೊರ ಊ 
ಬಿಬಿ ೪೪% ಜೆತ್ಸ್ನಿ ನೆಣ್ಸೈ ತ್ಟಿ ಗೋ ಕ್ಕತಿದಾಗಿಹೋ 
ರುಜುನ್ಳನ 1 ಬ್ದೇಡನಿನನ್ನು.. ಹೂಡುತ್ತಿತ್ತರಾ 
ಶೇ ಧ್ರ *ಬ್ರ್ಸ ಗಳಿಗ ತೆಬಷ್ಟ ಆತಿಗಗಳನ್ನು ಕಸಬ 
ತಿ ದ್ಧತಿ0ತೆ ಇದೆರತ್ಸ ಆನಾಗಾತಿ ಓಡ್ಡತಿ ಎಂದು ಸ. ವ್ರು 
ಈಗ ಹೇಳುಕ್ಕೇಷೆ ಸೌ“ ಸನಷಿನ ನ್ಮೃ್ಕಿಗತ್ತಿ ೪೪ 6ಡ 
ಇತನು ಬೇಕಿ ತೇಳಡೆತ್ರಿ ಇಳಿತ ೪ಗಿ1ರಿ ಕರಾಡ 
ಔಡ. ಸುನಿಗರೇರಿ ತಪ್ಪಿ ಗೋಶ್ಕೆರವಾಗಿ ಐತಿ ಕ 
ಕತೆ ರಗ ಇರು ಹ 
ಸ್ಮೇಟ್ಸರೂ” ಅಂತ ಜಗಿಬಿ ಊಟ್ ಇತ್ಚ್ರ ಕಂಿಥುಜು 
ರು) ತೇರಿ ನಡೆಕುತ್ತಿಹಡ ಪತಿ ಳನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ 
ಈವ್ರ ರಂದು ಊಸಿಸೋಣ, ಸ ಶೃತ್ರಿಳೆಯ ತನಿಜ ಡಿ 
ಸಃ ಪ್ರಳಟಿಸಿದ ಇವು ಕಳ ತ್ರ "ಸಂಚಾಳ್ಳಿ ಸಂ 

ಭೀಳಲ್ಲಾವೆ ದು ಇಲೋಚನೋಣ. ಇದಕಾಗಿ ಸಂಕ 
6೧0, ಸ್ಮೇಟಿರ್ಮ್ಮ್ಗ ಎರಬ ಬತ್ರಿಕೆಳನ್ನ ನಿಿಸಿದತೆ 

ಇಷ್ಟು ಆಬಥಗ? ಬೈಟಿರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು 
*ಇರಿಣಲಾದ ಶಿಕ್ಕಿಯ್ದು. ಮೇಂ ಪೇಟ್ಟಿಯೆಟು 
ಸಾದ್ವಿ, ಸುಷದಧ್ಯುದಮ, ಪತ್ರಕರರು ಇವತ್ತಿಸದಲ್ಲೂ 
ನೆಸ್ನೆಯಷ್ಟು. ತಾತ ಯನವರು ಹುಡುದ ದರ್ಜಗಳಾದುೂ 
ಬರೀೇಕೆ ಜಾರ ಷು ತ್ರಿಕೆಗನ್ನು ನಡಿಯುತ್ತಾ 
ಬಂದಿಸುರರು. ಮೈಷವೂರು ಸೇಟ್ರಿಯಿಹ್ ಮೊದಲಾದ 
ಪ್ರ್ರಕೆಗಳು ಈಸು, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತ ಇಂಡುಬಂ 
ದಿನವು. ಅ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಗತೆ2ಐಸಗಿ 40ಗಳು 
ತ ಕ್ಥೈ30ರಿಯ ಆ) ಜೂವಾಜಿ, ಲೇಬಾರೀಯಯು ಜೆ 
ಕೇಮುತ್ತಿತುವುದು. ಮಾಗಾರಕ್ಕೆ 1 ಕೋಷ ಬಂದಿತೆಂದು. ಜಂತ 
ಇತ್ಟುದೊಡ್ಡ ಸ ಕೆಲೆದ ಾರ್ಯಾನಿಯನ್ನೇ ನಿಶ್ಚಿನಿಡು. 
ವ್ರತ ತು ಅನ್ಫ್ರಾಯ ಇನೊಂದು. 'ನೇತಿಯಾದೆ 
ಪೌತುತಕೃತ್ಯು. ಖೀಕಾದರೆ ಆ ಪತ್ರಿಳೆಗಳ ಅಗಿನ: ಬಾ 

ರ್ 

ಖಾನ, ತಿಕ್ಷಿ ಕ್ಷಿ. ಬೇರೆ ಸುವಾರ್ಜಯಟ್ಟು ಕೊಂ, 

'ಅನಾಗರಿಕ 
ಗದಾಪ್ರಹಾರ! 

ಕಗ ಕಾರ್ತಿ 

(ಕ್ರೀ) ೬ನ, ಎಕ್. ಉಉದೋದಾರ್ ಇನಂಗ 
ನಶ್ಚಜುವಿಧಾಷುಳ ಕೇತು ಕಂಗಸ್ಕ ರ್ನ ಓಳು ಕಮ್ಮ ನತ್ಳಿಾಚಿಒತತಿಕೆ ಇವಗತು. ಕಾಸು ಅಜಾ 

ಪೈಸ್ ಇ೪ನಸೂಸನ್ನು ರದ್ಜ್ಹುತಿಕ, ಕೇಮಾರು. ಬೇಡ ವು ಇಂತು 
ಜುಸ್ಳಾಂತೆ ತನ್ನೆ ಕಡಿಸಿ ೫೪0 ಪುಣ್ಠಿಥ ಕೊಡೆ ಮ ಕತಕೆಯಾತಿ ಶಾಕ 
ದಿದ್ದಕೋಕೆ ಇಳದ ಕಿಳ್ಳೆ. ಬೇಕಿ ಎಸ 
ಸ್ನ ಯರಕ್ಕಿಕೂ ಅಧೀಗಾರೇ ಇದ್ರ. ಈತನ 
ಕ್ರೈ ಹ *ೌಸಸಿನು ಉ್ಪಂಭನೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಬೋಳ್ಕವೊ 
ವಿಷಾ ನೊತ್ಸಾಪ್ರರಳ್ಳೂ ಲೋಕ್ ದ ಇಡಿಸ್ಕು 
ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿಯೂ ಕೊಂಡೇ, 

ತೆಚ್ಚುಳಊ೮) ಳರ್ಭಕೆಕಯೂಗವಿನಲಲೂ ಬೇಕೆ ರೇಕಿ 
ಜಳಕ ಹೊಥಿಬೇಳುತ್ತಿಲ್ದೆ. ತೀರ ಮೌಳಟಿ 
ಕೃಶ್ಣ್ಯಯ್ಯನದರತಿ ಶೃಷಗಿಯೀರೆಾ ಆತ್ಮ ಕಕ್ಕಿಶೃ ೩% 
ಇದ ಬತ್ರಿ' ಈಸ ಸಾರಿದರು ನಿಲ್ಲಿ 
ವರು ಕ್ಕೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಪತಕುತ್ತಿತದ 
ಕದ್ದ ಹಳ್ಳನ್ನೇ ಬ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿತೆಡು ಇಂತ ಂಡಿನ ಇತಿ 
ಕೆಗಳ ಏಕೆ. ಒಂೋಡ ಸಮ್ಮ ಸಂಕ್ಯೆ ಕತ 
ಉಸ್ಬಾಸವಶ್ಲು ತಬ್ಪ್ಬೀಳು ಇಂ:ತುಬಂದಿಷ್ದಿಕೆ ಇದುವರಗೆ 
ಸುಮ್ಮನೆ ಮೌಸುಂದ ಕುಳಿತಿಕುತ್ತಿಂ. ಸೇರ 
ಗಿದೆ ಕೆಜಸದೂಡವೆ ಯಾವ ಸಸ್ಥಾಂಧೂ ಕ ವಿಧ 
ನಾವ ಕುಪೂಾಗಾಕ್ಕಿ ಶೀಳುವುನ. ೪ರಾಗಳನ್ನು ವರೆ 
ಸ್ಪೆತ್ಛ್ರಯಸತೆ ನ್ಯಾಯಮಾರ್ಗವಲ್ತ್ಪ ಪೃಶೇಶಿಸತೆ ಇನ 
ವುದು ಸುಳ್ಯ ರೌಲ್ಬವನ್ನೇ ಪ್ರಳ3ತವಡಿಸೊತ್ತಕೆ 

ತಳಿಕಿನಿಂದ ಮೆಹರ್ಟಾನಿಜತ್ತಾ, ಜದುತಿ ಹುಡು 
ತಿಷಳೇಹತೀದೆಟ್ಟುಗಳುರಲೇ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಜ್ಬು ವೆ ಪಡ 
ಫೀಯ ಪತ್ರೆಗಳ ಬುಜಿಯನ್ನೇ ಲಜ್ಣಾವಿಸವೆ ಕ ನೇಕೀ, 
ಟ್ 'ಹೊಚ್ಚಿ ಸರೇ ಖಾಧಿಮಾನ 

ತೇಗಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ? ನಮ್ಮ ಸುಳಾಂತ್ಯ್ 'ಹಾರಿಇತನೆ 
ಯೆಂಂತೆ ಇನ್ನು ತಾತಯ್ಯ ನಮಂತ ಪೆಚ್ಚಾಡಿ ಮಾ 

ಸಿಂಧ ಹಶಡೆ ಶೈಲಸಾಣಾವಿನ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಎಂ ಸತ್ತಿ 
ಕೆಯ ಸುಪಾಮಸರುಗಳು ಒಬ್ಬರ ತಪ್ಪೆ ಒಬ್ಬರು. ಎಷ ಸೌದ ಅವ್ಯಾಯವಾಬ್ಛೆ ಸೂ ಮಡ್ಯಾದೆಯನ್ನು. ಕೊ ೫ ಜೈಲು ಹೋಮಿ ಬಾರ 

ಬಟ್ಟೆ. ಆ 

ಕ ಸುಟ್ಡಾನವಿಬೆಕ್ಕಿಕ ಇ 'ನಾಡತಾಹಿ. ಜಿತು 

ಮುದುಕ ಹಿತಚಿಂತನೆ -ಫಜಾದ 

ಹಬಸ್ಸಿಗಳಾಜ ? ಗತಿಗೆ ಶೇಳಿಯುಕೆ ಗಳಿ ಕೇಳಿ ಇಂ. 
ಎ.ತಾಸಿಗಿತುವರು! ಈರೇಟಿಗಕ ಉಂಜಸಿ ಹಣ್ಣ 

ಬೀಕಾಂ ಶ್ರೀ ರೌಕಟಕ್ಕಕ್ಕಟ್ಟ ಕೂ 

8ಗ್ಗಾಗಿ ಅ ರಾತಿನ್ನು ಒಳ್ಳುರ ಧ)ಎಘಆ4098 

ಕಮ್ಮ ಕಾಳಾ ಗಟ್ನ 3 ಇ ಶಿಕ 
ಸ್ಮೂಸಗಡಿ ಭೊತಿಕ್ಳೇ.. ಅರ 

$ಿನೂಡ | 'ಅಿರಿಷಿಷ್ಪರೇ. ಅವತಿ ೪2346 ಉತ್ಕವಿ 
ಸಿಡುಪುರೇ. ಹತವ ಅರಕ್ಕು ಆ 013466 ಪೈಷ್ತಿ 
ಶಿತಾಮ ಇತಿಕ್ಕ್ರತ ನನ್ನಿ ಯತ್ನ ಷಟ10ೆ30& 6ಕ್ಕೆ 
ಜರಾ ಸಯಿಪಿ ೪ ಎಳ್ಳ ಮೂವೀ ರೂನಕಳಿಷಸತ 
ಬಿದುಯಿಟಸಗ ವಷ ಇರರು, ತಿಪ್ಪಿಕಕ್ಕಳಳವತೆ ಎ... 
65 ತಸ್ಪಿಕಳ್ಳಕಿ, 
ಆಂಡ 6ನ ಆಗು ಳಗ ೪೧ರ ಈತ; ಎ 

ನಾಗರಿಕ ರೇಶಗಳಲ್ಲೊ ೩ ಬಜನಿಗೂ ಗೊಕೆತೋಕ 
ನು ಇಂಕರಡಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರ, ಗೇಕಫಿ ಭತಿಸಕಿತ ತ 
ಗಿ ಬುಣಮಿಜಪಲಿಂಂತೆ ಫ್ರರಕೇಗತಿ: ಖಳ ್ತ್ಪಾತ್ತಕ್ಕೆ 
ಕಗಳಳ್ಳ 9 ಪಿಜನಎ ಇಂತ ಅಡಗ್ಳುಯವು ್ಪತೆಹಸಕೆ.. 

ವಮುಡಾಬುದಾ ಅಸ್ಲಿ ಸಸಕಗಕ್ಕೆ ಕಾ994ವಸ್ಕೇ ಕಜೆಕೆ 

೪ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೃಭೆಸ್ ಇೂಡಿತ ಅರಳ್ಟೇಣಕಿನ 
೪ ೦೫% ಅತ್ತಿ, ತೂತ್ಳಿದ್ದರ ಆಡನ್ನು ಅಕ್ಕ 
ಉರೇಶಿನ ಗ್ಯ ಬಂದ ಬುದೂೂಕಿ ಅಳ್ಕೈಟೊಡಿರಳ ಮ. 
ಹಬಿನೇಕೆ ಖೆಗಗೊರಲನ್ನು ಜಿ.ಲಜಎತ್ತಿಲ್ದರೂ ಅಂತೆ, 
_ಈಅನಸಾಬದು ಸಡೆಜರುವದು ಜೈಸೂರು; ಕೇ 
ಯೆ ರಂಗದ. ಮೇಷ ಉಲಭಕ್ಕಿ ವಿಳತ್ರನಗಳ್ನುಟ್ಟು . 
ಕೊ೦ಡು ನಸ್ಯ ಯದಿಂದ ಬೇಡೆ ಎೂಚುತ್ತಿಒವ ಉರ 
ಯುಳುಲ (ಸಂಸತ್ತು ಪ್ರಲೆ) ವಿಕಾವೆ.ಂ ಮೋಲೆ. 
ಪೌರ್ಜ ನ್ಯಲಂದ ತಂದ ಬಂದಿಡ-ಹ ಈ ಇಳ್ಕೆಗೆ ತಾತ 
ಯಸವ 

ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ, 
ಪೈಕ ವಡ ಮೈಲಾರನ ವಕೊದ ಆಂಡ. 
ಠಿಹೆಸೆತ ಎಲ್ಲಿ ಸುಪೂಜೃಯಾಗಿ *ಯ್ಚ ಶೋಗವು. 
ನ ಎ ಕತಾದ ಇತ ಉಪಭನಾರಾಕ 

(ಸಸ್ಯ ಅಡಕ 



ತಾಯಿನಾಡು 
12-1-1929 

ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನೇಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು? 
ತ್ರ 

ಹೈಸೂರಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾನೂನು ಅತಿ ಉಗ್ರವಾದುದು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾನೂನು, 

"ರ ಯಾವನಾಗರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಫೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿಕೇವಲ ಸಣ್ಣ 

 ತಪ್ಪಿಗೋಸ್ಕರವುಗಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ಶಿರಚ್ಚೇದನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದರಂತೆ. ಕೆಲವು 

ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಯತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಅದೆಲ್ಲಾ ಅನಾಗರೀಕ ಪದ್ದತಿ 

ದು ನಾವು ಈಗ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮೈಸೂರಿನ ವೃತ್ತಿಪತ್ರಿಕಾ ಕಾನೂನು ಮೇಲೆ 

೪ಿದವುಗಳಿಗಿಂತ ಅನಾಗರಿಕವಾದುದು. ಸಂಪಾದಕರ ತಪ್ಪಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ 

2 ಕಿಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿಸೇ ಸ್ಟನ್ ಅಂತಹ 

ುಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಯವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ. ಪತ್ರಿಕೆಯು 

ಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವುದೆಂದು ಊಹಿಸೋಣ. ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 

ವು ಲೇಖನಗಳು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಬೀಳಲಿಲ್ಲವೆಂದು. ಆಲೋಚಿಸೋಣ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ 

ಕಾರದವರು ಸ್ಟೇಟಸ್ಥನ್ ಎಂಬಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಅನರ್ಥ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ 

ಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಪೇಟ್ರಿಯೆಟ್, ಸಾಧ್ವಿ 

ಪದಭ್ಯುದಯ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇವತ್ತಿನವಲ್ಲೂ ನೆನ್ನೆಯವಲ್ಲ ತಾತೈಯ್ಯನವರು 50-60 

ಗಳಿಂದಲೂ ಬೇರೆ ಬೀರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವರು 

ಸೂರು ಪ್ರೇಟಿಯಟ್ ಮೊದಲಾದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 20-25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 

ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವವು. ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಿಂಗಳು ಕ್ಕೆ 

704000 ರೂಪಾಯಿ ಲೀವಾದೇವಿಯು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋಪ 

ದಿತೆಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಾನೆಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡುವುದು ಶುದ್ದ 

ಸ್ಯಾಯ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಘಾತುಕಕೃತ್ಯ. ಬೇಕಾದರೆ ಅ ಪತ್ರಿಕೆಯ 

ಪಾದಕರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿ. ಆದರೆ, ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಯಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು 

'ಡಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂದೂ, ಬಾಂಬೆ ಕ್ರಾನಿಕಲ್, ಅಮೃತ 

ನಾರ್ ಪತ್ರಿಕಾ, ಟ್ರಿರ್ಬ್ಯೂ, ಮೊದಲಾದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಅವರ್ತಿ ಸರಾಕ್ಕಾರದ 

(ಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವುವು . ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಅನೇಕ ಸಂಪಾದಕರು ಜೈಲಿಗೆ 

ೀಗಿರುವರು. ಆದರೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಲೋಕಮಾನ್ಯತಿಲಕರು 

ರಿಪತ್ರಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಖನಗಳನ್ನು ಬರಿದುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪಾದಕರನಾಶೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ 

ು ವರ್ಷಗಳು ಶಿಕ್ಷೆಯಾದರೂ ಕೇಸರಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಾತ್ರ ಅಖಂಡವಾಗಿ 

ದುಕೊಂಡು ಬತು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಮೃತ ಬಜಾರಿನ ಒಬ್ಬರು ಜೈಲಿಗೆ 
ದರು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಸಿಂಧ ದೇಶದಹೆ ಎ)ದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ 

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರುಗಳು ಒಬ್ಬರ ತಪ್ಪ ಒಬ್ಬರು ಏಳು ಜನಗಳು ಜೈಲಿಗೆ 
ದರು. ಆದರೂ ಆಪತ್ರಕೆಯು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅ 
ಕಿಯು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತು. ಸಂಪಾದಕರ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನೇ ನಾಶ 
ಡುವುದು ಶುದ್ದ ಅನ್ಯಾಯ. ಈ ಘಾತುಕದ ಕಾನೂನಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ಪತ್ರಿ ಕೆಯೂ 
ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಬರುತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾನೂನು ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ 

ಧಾಹ ದಂತೆ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವುದು. 

ಷಜ್ಜಾಲಿಯಂದ ನಮ್ಮ ಮ ಜನಜೀವನವೆಲ್ಲವೂ ಮೃತಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವುದು. 
ಬದರಿಂದ ಮಹಾಜನಗಳು ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಮೊದಲು ಕೀಳಲು ಪ್ರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು 
ಡಬೇಕು. 

ತಾಯಿನಾಡು 
28 - 12- 1928 

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು 
ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. 

ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ॥ಗಳಾದ ಎಸ್. ಶೀ ನಿವಾಸಯ್ಯ ಂಗಾರ್ಯರು 

ಪಂಡಿತ ಜವಾಹರ ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರೂ, ಬುಲುಸು ಸಾಂಬಮೂರ್ತಿಗಳು 

ಮತ್ತುಇತರರು ಭಾರತದ ಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿ ರುವರು. 

ಮತ್ತು ಚಳುವಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೆ ಂದರೆ ಏನು ಅದ 

ಸ್ವರೂಪವೆಂತಹುದು 9) ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಎವರಿಸಿರುವೆವು. 

ನಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳುತ್ತಿರುವರು. ಬ್ರಿಟೀಷರು ಅಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ 

ಯಾಜಮನಾನ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಗಿನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ 

ಸ್ವತಂತ್ರ ತ್ರವಾಗಿರುವುದು. ಒಂದು ರೀತಿ ಆಸ್ಚೆ ಲಿಯಾ, ಕೆನಾಡಾ , ದಕ್ಷಣಆಫ್ರಿಕಾ 

ದೇಶಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬಿ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಆ ಧಿಪತ್ಯಕೆ ಅಂತರ್ಗತವಾದ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಈಸ್ವಾತಂತ್ಯವುಸ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಲ್ಪ. ಜರ್ಮನಿ, 

ಜಪಾನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಅಮೇರಿಕಾ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳು 

ಬ್ರಿಟೀಷರ ಆಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿಯೋ 

ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮಹನೀಯರುಗಳು ಈ ರೀತಿಯ 

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ಯೃವು ಬೇಕೆನ್ನುವರು. 

ಹೀಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ 

ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಗತಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕೊಡಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ 

ತೋರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದಾರಿಯನ್ನೇ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳೂ 

ಹಿಡಿಯಬೇಕೋ. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವಂಹಾರಾಜರುಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ 

ಪಡುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬ್ರಿಟೀಷರ ಆಡಿಯಾಳಾಗಳಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕೋ 
ಎಂಬುದು ನಿರ್ಥರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗವು ಬ್ರಿಟೀಷರಿಗೆ 

ಆಡಿಯಾಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು 
ಪೂರ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳೂ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಇಂಡಿಯಾದ 
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಇಂಡಿಯಾವು ಯಾವ 
ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬ್ರಿಟೀಷರ ಶ್ಛಿಂಖಲೆಯನ್ನು ಹರಿದು 
ಹಾಕುತ್ತಲಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳೂ ಬ್ರಿಟೀಷರಿಂದ 
ಬಿಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿ ರುವ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ ಬೇಕು. ಇದಾಗಬೇಕಾದರೆ 

ದೇಶೀಯ ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ತಾವು ಭೀರವಾಗಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ 
ಎಧೇಯರು, ಇಂಡಿಯಾ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. 
ಇಂಡಿಯಾ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತದ ಧ್ಯೆ ಯವು 
ಒಂದೇ ಅಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಕತೆಯು ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆಯಾದರೂ 
ಸಿದ್ದಿಸುವುದು. ದೇಶೀಯ ಸ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಜೆಗಳೇನೋ ಬಿ ಟೀಷ್ ಇಂಡಿಯಾದ 
ಪ್ರಜೆಗಳೂಡನೆ ಕಲಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿಧ್ಧರಾಗಿರುವರು. ರಾಜರುಗಳು ಮಾತ್ರ 
ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ದಾರಿಯೆಂದು ಇಂಗ್ಲೆ ಸಂಡಿಗೆ ಓಡಿ, ಲಾಯರುಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ತೆತ್ತು 
ಪರಕೀಯರ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ದೋ ಹವನ್ನು ಎಸೆಗುವುದು 
ಉಚಿತವಲ್ಲ. ರಾಜರುಗಳು ಪ ಕ್ರಜೆಗಳ ದಾರಿಗೆ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ 
ಅನರ್ಥಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅವರೇ ಜವಾಟ್ದಾರರಾಗುವರು. 



ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸತ್ಸಂಗ 
ಜಾ ವವ ಸಸಿಿ,ಿಾುೂಿ್ಠಿಿ  ಾ ಾ , , , 

ಸ್ಛಸೆ 
ಪತ್ರಿಕಾ ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸತ್ಸಂಗ ಏರ್ಪಟ್ಟಿ ದ್ದು ಹಿ.ಆರ್. 

ರಾಮಯ ್ಯನವರಿಂದಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಮೊತ್ತಮೊದಲ 1 ಬರಹ ಅಚಾ ರದದ್ದು 
ಅವರ " ಆಟ ವಿನಲ್ಲಿಯೇ. 

ಆಗ: ನಾನು ಹದಿನೇಳು-ಹದಿನೆಂಟರ ಹುಡುಗ. ಕಾಲೇಜು ಮೆಟ್ಟಲೇರಿ, 
ಮುಂದುವರಿಸಲಾರದೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದೊಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಖ್ಯಸ್ಥಳ. 

ಬ್ರೀಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ಇದ್ದ ಕಾಲ ಅದು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ "ಮಹಾರಾಜರ ಕೃಪಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ' 
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿತುು. ಎರಡನೇಯ ಮಹಾಯುದ್ದ 

2 

ಆರಂಭವಾಗುವುದರಲ್ಲಿತ್ತು 

ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆಗ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ಬರುತ್ತಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾಚನಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. 

ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರ "ತಾಯಿನಾಡು' ಮತ್ತು ತಿ.ತಾ.ಶರ್ಮ ಅವರ" ವಿಶ್ವಕರ್ನಾಟಕ 

ಆಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು. ಇವೆರಡೂ ಅವರವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಪ್ರತೀಕಗಳಂತೆಯೇ ಇದ್ದವು. ಆ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಾಲಿಕರೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಸಂಪಾದಕರು. ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು 

ಅವರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿತ್ತು "ಎಶ್ವಕರ್ನಾಟಕ' ದತುಂಬಮಿಂಚು ಗುಡುಗು. 

ಶರ್ಮ ಅವರೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಮುಂಗಾರಿನ ಅಬ್ಬ ರದಂತೆ ಮಾತು. ರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಾಗಲ್ಲ 

ಅವರ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಮ್ಯ ಮಾತು ಮಿತ, ಅವರ ಪತ್ರಿಕೆಗೂ ಅದೇ ಲಕ್ಷಣ. 

"ತಾಯಿನಾಡು' ಎಂದೂ ತತ್ವ್ಯಗಳ ಎಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ 

ಬಾಣಬಿರುಸು ಕಮ್ಮಿ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮದರಾಸಿನ "ಹಿಂದೂ' ಪತ್ರಿಕೆಯಂತೆ 

ಎಂಬುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದ್ದ ಭಾವನೆ. 

ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ತಾತಯ್ಯ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಎಂ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಅನುಭವಗಳಿಸಿದ ರಾಮಯ್ಯನವರು "ತಾಯಿನಾಡು'ವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವರ 

ಪತ್ನಿಯವರೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದರಂತೆ. ನನಗೆ ಆ 

ಪತ್ರಿ ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡುವ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ಜನಪ್ರಿ ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಛೇರಿ. 

` ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿವ್ಯವಸ್ದಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಮೊದಲ ಕನ್ನಡ 



ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದು ಎಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ 

ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಆ ಪತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ' ಏಜೆಂಟ' ನಾಗಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅದರ 

ಕಛೇರಿಗೆ ಪ್ರ ಬರೆದೆ. 

ರಾಮಯ್ಯ ನವರೇ ರುಜು ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸುವರೆಂದು ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ರೆ. ಆದರೆ 

ನೇಜರರ ಸಹಿಯಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ “ಕೇವಣಿ 

*ೈಿಡುವುದಾದರೆ' ಏಜೆನ್ಸಿ' ನೀಡುವುದಾಗಿ ಒಕ್ಕಣೆ, ಇತರ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಯಮಗಳೂ ಇದ್ದುವು. 

ರಾಮಯ್ಯನವರೇ ನನ್ನ ಪತ್ರ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಠೇವಣಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೇನೋ ಎಂದು 

ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆದರೆ ಕೇಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದೆಂದರೆ ಆ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಸಾಹಸ. 

ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಠೇವಣಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿ. ಒಡನೆಯೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಮತ್ತು 

ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಗಳ "ಬಂಡಲ್' ದಿನದಿನವೂ ಬೆಳಗಿನ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ 

ರವಾನೆ. ಬೆಳಗಾಗ ಎರಡು ಮೈಲಿ ದೂರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲುವನೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟನ್ನು 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮನೆಮನೆಗೂ ಹಂಚುತ್ತಿ ದ್ದೆ. ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, 

ಆದರೆ ಚಂದಾ ವಸೂಲಿಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ನಿಂತರೂ ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಸವರಿಸಿಕೊಂಡು 

ಹೋಗುವ ಸೌಜನ್ಯ ಅವರದು. ಅಂತೂ ಅದೊಂದು ನಿರಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು. 

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದ ತೊದಲಿಗ ನಾನು ಎಂದು ನನ್ನ 
ಹೆಮ್ಮೆ. ಪತ್ರಿಕೆ ತಂದು ಹಂಚುವ ದೇಹಶ್ರಮವನ್ನೂ ನಷ್ಟವನ್ನೂ ಮರೆತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ನಾನು ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾತ್ಮೀದಾರನಾಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ 

ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾದಾಗ ನನಗಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂತೋಷ 
ಅಷ್ಟಿಪ್ಸಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣದಲ್ಲಿ 
ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದಿತ್ತು. ನಮ್ನ ಬಾತ್ಮಿ ೀದಾರರಿಂದ' ಎಂಬ ಒಕ್ಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಯ 
"ಬಾತ್ಮೀದಾರ ನಾನೇ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರವೇ$ ನಮೂ ರಿನ ನನ್ನನ್ನು 
ಜಿರಗುಗಣ್ಣುಗಳಿಂದನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೂ 
ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ಯತೆ 

ಆಗಿನ ಬಸ್ಸುಗಳು ಈಗಿನ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಡೈವರನ ಹಿಂದೆ ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ ಒರಗು 
ಬೈಚುಗಳಂತೆ ಆಸನಗಳಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ: ಮುಚ್ಚಿರುತಿ ತರಲಿಲ್ಲ ಚಾಲಕನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ 
ಎರಡು :ಆಸನಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲು. ಅಮಲಾ ರಿಗೆ (ಈಗಿನ ಚ ೬ ರ್ 
ಇಂಜನಿಯರಿಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಯಾರೂ ಇರದಿದ್ದರೆ ಇತರ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನೂ ಆ "ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರ ಪಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿದ್ದ. 
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ರಾಮಯ್ಯನವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನರು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ 

ಆಗಿನ್ನೂ ಅವರು "ತಾಯಿನಾಡು' ವಿನ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಸುಲಭವಾಗಿ ರಾಮಯ್ಯನವರ ಸಂದರ್ಶನ ದೊರಕಿತು. ಡ್ಯೂಟಿ ಜವಾನನೂ 

ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತೇನೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಛೇರಿ ಇರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ 

ಘರ್ ಣಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆಗಿನದು ಬಲು ಚಿಕ್ಕದು. ಆದರೆ ಆಗ ಅದೇ ಅಗಾಧ. 

ದಪ್ಪಖಾದಿ ಕೋಟು, ಪಾಚಿ ಹಸುರು ಬಣ್ಣದ್ದು, ಖಾದಿ ಟೋಪಿ (ಕೋಟನ ಬಣ್ಣದ್ದೇ 

ಎಂದು ನೆನಪು. ಒರಟು ಖಾದಿ ಪಂಚೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಎನಿಸಿತು. 

ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಒಡನೆಯೇ ಮಿಂಚು ಹೊಳೆಯಿತು. ರಾಮಯ್ಯನವರು 
ಮೆದುವಾಗಿ ನಕ್ಕರು. "ದಿವಾನರು ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷೆ ಎಂದರು. 
ಮೈ ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು. 

ನಾನು ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವರದಿಗಳು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತುಂಡಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೆಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ 
ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಬಾರವಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ಸಪ್ಪೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದೇಕಂದದು. 
ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. 

“ನಾನು ಆಗಾಗ ಬಾತ್ಮಿ ಕಳಿಸುತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದೆ, ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ. 

"ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನೋದು ಬಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ 
ರದಿ ಮೊಟಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ವಾಕ್ಯ ತಿಬ್ದಿರ್ಹೀವಿ. ಅಲ್ಲವಾ?' ಎಂದರು. 

ಸತ್ರ ಚ ಇವಿಷ್ಟು ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಪತ್ರಿಕಾ 
ರ್ಮ ; ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋಳ್ಳಬೇಕು. ಬರೆಯೊ ೇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಸಾರಿ 

ೀಚಿಸಬೇಕು? 

ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ ತೋಚಲಿಲ್ಲ. ಮಾತು ಹೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ 
"ಚಿನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀರಿ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಛೇರೀಲಿ ಅನೇಕರು ಬರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ 

ಂಪಾದಕೀ ಯ ನೋಡಿ. ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಎನ್ನೋದು ಗೊತಾ ಗುತ್ತ. ಭಾಷೆ 
ೀರವಾಗಿರಬೇಕು, ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು ನ 

ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಕಷ್ಟ. ಸುಖ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಓದುವುದು ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟಿ? ಎ ಎಂದು 
ದರು. ನ _ ತೊಂದ ರೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಓದು ಮುಂದುವರಿಸು 2 ಉಂ ನಾದರೂ ಸ ಹಾಯ ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳು, ಜಟ ಬೇಡ ಎಂದರು. ಅವರ ಔದಾರ ಒಂದು 

ಶಿ 



ದೋಷವೆಂಬಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೆಂಬುದು ನನಗೆ ಈಚೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. 
ಎರಡು ವರ್ಷ ನಾನು “ತಾಯಿನಾಡು' ಏಜೆಂಟ್ ಮತು ಬಾತ್ಟಿ ದಾರನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 

ಇನಿ ಎ 

ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸಿತು. ಹೇಗಾದರೂ ಓದು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು 

'ಬಿಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ತರಗತಿ ಸೇರಿದೆ. ಆಗಸೆಂಟ್ರ ಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರಗತಿ. 

ಶಂಕರಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಪ್ಪನವರ ಹೋಟಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿ, 

ನನ್ನ ಊಟ ಉಪಾಹಾರ. 

ಬೆಳಗಾಗ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೋಟೆಲಿನ ಬಾಗಿಲ 

ಬಳಿಯ ಆಸನದಮೇಲೆಕುಳಿತು ಒಂದು ಲೋಟಕಾಫಿಕುಡಿದು ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು 

ವರ್ಷ ಅದೇ ರೂಢಿ. 

ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನನ್ನ ನೆನಪು 

ಕೊಟ್ಟೆ. ರಾಮಯ್ಯನವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗೆ ಮಿಂಚಿತು. ನನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ 

ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ನಾನು ಬರಹ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ 

ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಅವರು 

ಅವನ್ನುಓದಿದ್ದರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು 

ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೆನಸಿಕೊಂಡರು. "ನನ್ನ ಮಾತು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ . 

ಸಂತೋಷ ಎಂದರು. 

ಆ ವೇಳೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮುನ್ನಾ ದಿನಗಳು ಅವು. "ಮೈಸೂರು 

ಚಲೊ'ಗೆ ಬಲ ಬರತೊಡಗಿತ್ತು 

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿ ಕೋದ್ಯಮ ಕವಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. "ಎಶ್ವ ಕರ್ನಾಟಕ' ವ್ಯವ ಸ್ನ 

ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡದಾಗುವ ಹವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು "ತಾಯಿನಾಡು' ಪತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ೂಡ 

ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರ ಸಜ್ಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು "ದೇಶಬಂಧು' ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು 

ಮುಂದೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಉದಯವಾಯಿತು. 

ಪಿ.ಆರ್ ರಾಮಯ್ಯ ತಿ.ತಾ. ಶರ್ಮ ಅಂಥವರೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ 

ಮರೆಯಾಯಿತು. 

ಆದರೆ ಮೊದಮೊದಲು ನನ್ನ ಲೇಖನಿಗೆ ಅಸರೆ ನೀಡಿದ್ದು ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರ 

“ತಾಯಿನಾಡು'. ವಿವೇಕ ಹೇಳಿದವರು ರಾಮಯ್ಯ ನವರು. “ದನ್ನು ನಾನು ಬಗ 

ನೆನಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 



ಅರ್ಧಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು 
ಸುದ್ದಿ ತುಣಾಕುಗಳು 

ತಾಯಿನಾಡು 26.9. 1928 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಮ ಹಮ್ಮದಿಯರಿಗೂ ಸಹ 

ಪಂಕ್ತಿಬೋಜನ. 

೬. ಕೋಲಾರದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಡ್ಮಾಸ್ಮರವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 

*ೈದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಸ್ಕಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದುಗಿಳಿಗೂ 

ಮಹಮ್ಮದಿಯರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ನಾನ ಊಟಗಳಿಗೆ 

ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೀಂಕಿಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿ! ರುವಲೆಂದು 

ವದಂತಿ. ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಮರು ಧನ್ಯರು ಹಿಂದೂ ಮಹಮ್ಮದೀಯ 

ಐಕ್ಕಮತ್ಯಕ್ಕೆ ಧ್ವಜ ಸ್ವಂಭಗು | 
ಒಂದು ಸಲಹೆ 

೬-೧೧-೨೮ ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಎದ್ವಾಂಸರೂ 

ಸಂಸ್ಕೃತಮಹಾ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಪಂಡಿತಿರೂ ಹುಜೂರ್ 

ಸೆಕ್ರಿಟಿರಿಗಳಾದ ಮ॥ರಾ। ಟಿ. ತಂಬೂಡೆಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ.ಎ. ರವರಿಗೆ 

ರಾಜ ಸಭಾಭೂಷಣ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಬಂದುದಕ್ಕಾಗಿ 

ಅಭಿನಂದನ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕೂಟ್ಟ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಟಿ. 

ತಂಬೂಚಿಟ್ಟರವರರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ 

ಪಾಂಡಿತ್ಯವುಳ್ಳ ೮ ಅನೇಕ ಎದ್ಯಾಂಸರಿರುವರು. ಅವರಿಗೆ 

ಆಂಗ್ಲೇಯ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಚಯವಿದ್ದುದ್ದರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು 

*ಶುರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು 
ತಾವೇ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಕರು ನಮ್ಮ 

ಸಿದ್ದಾಂತಗಳನ್ನು ಓದಿ ವಿಶೇಷುರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಕ್ಟಗಳನ್ನು 

ಬರೆದಿರುವರು. ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತರು ಇವುಗಳ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು 

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಕರೊಡನೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಜ್ಞಾನದ 

ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹರಡಬೇಕಾದರೆ ಅಂಗ್ಲೆಯ 

ಭಾಷೆಯ ಸಹಾಯವು ಬೇಕು. ಆಂಗ್ಲೇಯ ಭಾಷೆಯ 

ಸಹಾಯವಿದ್ದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು 
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ 
ಹೇಳಬಹುದು. ಅದುದರಿಂದ' ಈಗಿ' ಓದುತ್ತಿರುವ 

ಎದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಅಂಗ್ಲ್ಲೆಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು 

ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ 

ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯವಾಗುವುದು. 

ಮ।॥ರಾ॥ ತಂಬೂಶೆಟ್ಟಿ! ರವರು ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಸಲಹೆಯು 

ಪಂಡಿತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದೆಂದು ನಂಬಿದೇವೆ. 

ವರ್ತಮಾನ ಸಂಗ್ರಹ 
ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ' ಎಲ್ಲಿಪೆಮಿಂಗಿ" ಎಂಬ ಯುವತಿಗೆ 

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಉದ್ದವಾದ ಕೀಶರಾಶಿ ಇರುವುದು ಅದರ 
ಉದ್ದ 5।ಆಇಡಿ 

ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ದಾಟಿದ' ಮೇಲೆ ಯಾವ 

ಅವವಿವಾಹಿತನೂ ಮಡುವೆಯಾಗಿಬಾರೆಂದು 

ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ್ಯಾಯಾದೀಶರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. 

ಜಪಾನ' ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರಿಗೆ ನವಂಬರದಲ್ಲಿ 

ಪಟ್ಟುಬಿಷೇಕವು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಅವರಿಗೊಂದು 

ಜೂಜಿನ ಕುದುರೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 

ಕೊಡುವರು. 

ತಾಯಿನಾಡು 9-11-1928 

ಮಹಮದೀಯರ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಸರ್ ಗುಲಾಮು ಹ್ರಸೀನ್ ಸಿದಾಯಿತುಲ್ಲಾರು 

ಪುಣೆಯಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 

ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ನುಡಿದುದೇನೆಂದರೆ 

"ಮುಸಲ್ಮಾನರು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತರೂಅಯಾ 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತು ಕೊಂಡರು 
ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಶಾಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂಮುಸಲ್ಮಾನ೦ಬ್ಬರಿಗೂ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ 
ಐಕ್ಯವು ಬೆಳೆದು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾನುಭೊತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು 
ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹಣದ ಅಪವ್ಯಯವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ 

"ಮುಸಲ್ಮಾನ ಭಾಂದವರು ಈ ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮನನ 
ಮಾಡುವುದ ಉಚಿತವಿದೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 
ಮ।। ವೆಂಕಟಪ್ಪನವರ ಠರಾವನ್ನು ಎರೋಧಿಸಿದ 

ಮಹಮ್ಮದೀಯರು ಮೇಲಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು 
ಕೊಳ್ಳುವರೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. 

ತಾಯಿನಾಡು 14. 3. 1929. 

ಬಾಹ್ಮಣೇತರರ ಸಮ್ಮೇಳನ 

ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 

ಅಖಿಲ ಮೈಸೂರು ಪೂಂ್ರತಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆತರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು 

ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯ 
ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಇದಕ್ಕೆ 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆತರರಲ್ಲದೆ ಇತರರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. 
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಮಿನ ವರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ 
ಹೊರತೂ ದೇಶವು ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾ ದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 
ಈ ಸಮ್ಮೆಳನದಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಂಗಡದವರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ 
ನೋವಾಗದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದೆಂದು 
ನಂಬುತ್ತೆವೆ. 

ರ್ನರ್ಗರ್ಸ 

(ಜಾತ್ಯತೀತ ಭಾವನೆಯ ಹೊಳಸನ್ನು ಗಮನಿಸಿ). 



ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತಿ ಪತ್ರಿ ಕ ಬ 

ಗರುಡನಗಿರಿ ನಾಗರಾಜ 

ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸಾಹಸ 

ಮತ್ತು ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ಮೋಡಿ ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನ, 

ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿರುವ ನೆನಪು. ಅದು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಅಕ್ಬರಸ್ಥರ ಕ್ಸ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ. 

ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು "ಕೊಂಡು ಓದಲೇಬೇಕೆಂಬ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿದ ಪರಿ 

ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ 

ಅರಸೀಕೆರೆತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರುಡನಗಿರಿ ನನ್ನೂರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ, ಹೋಬಳಿಗಳಿಗೂ 

ದೂರವಾದ ಗ್ರಾಮ. ನಾನು ಸುಮಾರು ೧೯೪೦ ರಿಂದ "ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಲು 

ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಪತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಆ 

ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಭಾನುವಾರವೂ ರಜ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ 

ಭಾನುವಾರದ ಅಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪತ್ರ-ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ 

ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿನಾಡು 

ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ನಮ್ಮಠೆ ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡವರು ಮೊದಲು ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ “ 

ಮೇಲೆಯೇ ನನ್ನ ಗ ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು “ಅನಂತರವೇ ನಾನು ಒಂದು ವಾರದ ಮುಖ್ಯಸುದ್ಧಿ ಗಳನ್ನು 

ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟ ರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ದೊಡ್ಡ ವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾರದ 

ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನು ವಾರವೆಲ್ಲಾ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಪುನಃ ಭಾನುವಾರ ಬಂದು. ಹೊಸ ಪತ್ರಿಕೆ 

ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು 

ಭಾನುವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ನೀರಿಕ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾತರದ ಕೃಣ ಈಗಲೂ 

ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದು ನಗುವೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿ 'ಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. 

ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ನಾಯಕರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ 

ಅಂದಿನ ಅರಸರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಸುದ್ದಿ ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದಸುದ್ದಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು 

ತಪ್ಪದೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕ್ರಮೇಣ 'ತಾಯಿನಾ ಸಂಪಾದಕ: ಖಿ 1ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು. 

ವಿಡೇಶ ಪ ಪ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವರದಿಗಳನ್ನೊ ಅವರ ಅಂಕಣ "ನಗರ ಸಂಚಾ! 

ಡೈರಿ' ಯನ್ನೂ ಆಸಕ್ಕಿ ಯಿಂದ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ 

ವಶದಿಗಳಂತೂ ಆಸಕ್ತಿ “ಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸಲಾರಂಭಿಸಿತು. 



ಹಿಟ್ಲರನ ಸಾಹಸ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸು ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಡೀ ಊರಿನ ಜನರ ಆಸಕ್ತಿ 

ಕೆರಳಿಸಿತು, ಭಾನುವಾರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿ? ಗೆ ಊರಿನ ಜನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ 

ಬಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯುದ್ಧ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ತ 

ಪರಿಪಾಠವೇ ಬೆಳೆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ: € “ರನ ಜನರಬಾಯಲ್ಲಿ'ತ ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕ 

ನಲಿಯುವಂತಾಯಿತು. 

೨ರಲ್ಲಿ "ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಚಳವಳಿ ಆರಂಭವಾ ುಾದ ಮೇಲೆ ನ 

ಟಿ 9ಸಿಸಾಹ ಹರಿಯಿತು. ೦ ದದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದ ಪ 

ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆರಳಿತು. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಪತ್ರಿ 

ಕೂಡಲೇ ಗಾಂ ಧೀಜಿ ನಿಚಾರ, ಜವಾಹರಲಾಲ್, ಸುಭಾಷ್ಚಂದ್ರ 

ಪಟೇಲರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಜನರಿಗೂ ಓದಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು 

ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟದೆ, ಆತಿರಂಜನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ಸ 

ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ದು "ತಾಯಿನಾಡು' ವೈಶಿಷ್ಟ 'ವಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆಗಳ ವರದಿಗಳು 

ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿ.' ತಾಯಿನಾಡುವಿನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾನಿತ್ತು. ಪತ್ರಿ ಪ್ರಾಣ ಭಿಕ್ಷೆ ನಿರಾಕರಣೆ, 

ಅನಂತರ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದ ವರದಿ ನನ್ನ ಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು 

( 

ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಉಳಿದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು 
ದಿವಾನ್ ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಸೋ ರಸಂಬಂಧಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮೋಕ್ಟಗುಂಡಂ 
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ವರದಿ ಹಾಗೂ ನಾ ್ ಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಲೆ 
ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯ ವರದಿಗಳು. ಅಪರಾಧ ಸಾ ಜಗ ನ್ಯಾ ಯಾಲಯ, ಅಪರಾಧಿ 
ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ್ದು. ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರು ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ 
ಪತಿಯ ಪಾ ್ರಣಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಲು ಹೊ (ಗಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾ ಯವಾದಿ ಮೋಕ್ಟಗುಂಡಂ 
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಅಪಹರಣದ ವರದಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 
ಮಃ ದಾನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಎಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಜೆ ಹೋಗಿದ್ದಾ ಗ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 
ಬಂದುಅಪಹರಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಹಲ್ಟ್ ಹೆಲ್ ಅಸ ಕೂಗಿಕೊಂಡದ್ದು ಇತ್ಯಾ ಡಿ ವರದಿ 
ಇಡೀ ಘಟನೆಯೇ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ" ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ತ್ನ್ತೇದಾರಿ 
ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ರೋಮಾಂಚನ, ಬೆರಗು, ಈ ಆ ಇ ಸರತ 
ನನಗಾಗಿತ್ತು 

ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನಾನು ಓದಿದ್ದ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟಿದಂತಿರುವ ೧ 
ಬ 



ನಾಲ್ಕಾರು ವರದಿಗಳ ನೆನಪು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆ ವರದಿಗಳನ್ನ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಈಗಲೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. 
ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? - ಐದು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ. 

ಇನ್ನೊಂದು ವರದಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿರುವುದು, ನಾಲ್ವಡಿ 
ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ಅವರ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ವರದಿ. 

ತ್್ 

ಎಶೇಷ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದ ಪ್ರಯಾಣ. ಕಾಶಿ, ಗಯಾದಲ್ಲಿ 
ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು. ಕೊನೆಯಲಿ ಮಾನಸ ಸರೋವರದ 
ಭೇಟಿ. ಅಲ್ಲಿನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜೆಂದ್ರ ಓಡೆಯರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ತರ್ಪಣದ 
ಭಾವಚಿತ್ರವೂಂದು ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಆ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವರದಿ ಈಗಲೂ 

ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಸರೋವರದ ಐತಿಹ್ಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜೆಂದ್ರ ಓಡೆಯರ್ 

ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಪರವಶತೆಯನ್ನು ಬಲು ಸೊಗಸಾಗಿ ವರದಿಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿ 

ಜನ ಹಲವು ಭಾರಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಓದಿಸಿ ಕೇಳಿ ಸುಖಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ 

ಇಲ್ಲ 

ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಮದುವೆ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜೆಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ 

ನಿಧನ, ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ವರದಿಗಳು ತುಂಬಾ ' 

ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ವರದಿಗಳ ಓದು ಇನ್ನೂ ಹಸಿರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. 

ದಸರಾ ಉತ್ಸವ, ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯ ಕಲಾಪದ ವರದಿ, ಅರಸರ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ, 
ದಿವಾನರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲರುಗಳ ತನಿಖಾ ಕ್ರಮ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು 
ಓದುವಂತೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು 

ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುಮುಖ ಘಟನೆಗಳ ವರದಿ, ಮಳೆ ಹಾವಳಿ ಅಥವಾ 

ಅಭಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕ್ರಿಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 

ಪುಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದಾದರೂಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಡಾ ಸುದ್ದಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಿತ್ತು 

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಈಗಿನಂತೆ ಆಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ “ತಾಯಿನಾಡು'ವಎನಲ್ಲಿ 

ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. 

೩ 
ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ , ಸತ್ಯನಿಷ್ಠ ವರದಿ , ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ "ದಿ ಹಿಂದು' ಹೇಗೆ 

ಹೆಸರಾಗಿತ್ತೊಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡದಿಲ್ಲಿ "ತಾಯಿನಾಡು' ವಿಗೆ ಹೆಸರಿತ್ತು ತಾಯಿನಾಡುವಿನಲ್ಲಿ 



ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಗಳನ್ನು ನಂಬಬಹುದೆಂಬನಂಬಿಕೆ ಓದುಗರಲ್ಲಿಬಲವಾಗಿ ಬೇರೂರಿತ್ತು. ಖಚಿತ 

ತೆಗೆ ಕರಾರುವಾಕ್ಕು “ಸುದ್ದಿಗೆ “ತಾಯಿನಾಡು' ನೋಡಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿತ್ತು. 

ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ವರ್ಗವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗವಾದ 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಜ್ಞೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ , ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲು 

ತ ತಾಯಿನಾಡು" ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು "ನೋಡುತ್ತಿ ದ್ವರಂತೆ, ಆಪತ್ರಿ ಕೆಯಲ್ಲಿ "ವರ್ಗಾವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ
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ಹೆಸರಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆಯೇ "ತನಗೆ ಆರಾ ಜಾ 1 ನಿಜ ಎಂದು 

ನಂಬುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. 

ಸರಕಾರಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಂಶಯಿಸಿ "ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. 
ಇಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ?. 

ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರ "ತಾಯಿನಾಡು' ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. 

ರರ್ಗ್ಪ್ 



"ಯಾವ ಘಟನೆಯೂ ಕ್ಹುಲ್ಲಕವಲ್ಲ'' 

ಸಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾವ್ 

ನನಗೂ" ಭುವ ಕೆಗೂ ದೂರದನಂಟು. "ತಾಯಿನಾಡು' ಕಚೇರಿಕನಡ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಎದುರು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿತು. ಅದರ 
ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ' ಚಿತ್ರಗುಪ್ಪ' ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ 

ಎಂ.ಎಸ್ . ಭಾರದ್ವಾ ಜರಿಗೆ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ, ಮೇಜು. ಅವರನು ನೋಡಲು ಬರುವವರು 

ಇಡಲು ಎರಡು ಕುರ್ಚಿಗಳು. ಮೊಳ ಹ ಕೆಲಸವೂ ಅಲ್ಲೇ 

ತ್ರಿಕೆಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗದ ದಿನವಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾ 

ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರ ದರ್ಶ ನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಬೆತ್ತದ ಕುರ್ಚಿಯ: 
ಯಾವುದಾದರೂ ಪತ್ರಿ ಕಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗರಾಗಿ ತ್ತಿದ ರು. ನಾನು ಯಾರೆಂದು ಆ 

ತಿಳಿದಿರಲು ಸಾಕು. ಅವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುವ ಧ್ರ ು ನನ್ನಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ 

ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬ ಗಂಭೀರ ಸ್ನಭಾವದವರು, ಮಿತ ಭಾಷಿಗಳು 
ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು. ಇದು ನಲವ 

ತೆ "ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ನೆನಪು. ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 

೧೯೩೭ರಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ಹೈಸ್ಕೂಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದ ಹೂಸತು. ನಮ್ಮ 

ಶಿಸಿದಖಾದಿ ಧರಿಸಿದಂ ಯುವಕರು ಆ ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ಲೀಪದಲ್ಲಿಸೆರೆಮನೆ ಶಿಸಿ 

ವಾಸ ಅನು ಎ] ಭಾರತೀಯ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳೊಡನೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸಲು 

"ಹರತಾಳ' ಆಚರಿಸಲು ವಿನಂತಿ ್ ಂಡ ನೆನ ನನ್ನು ದೇಶದ ತ 

ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಎ ಎಂಬಕಾರಣದಿಂದ ಬಾದಿ ಇಂಡಿದೆ. ಖಾದಿ ಉ 

"ಹರಿಜನ' ಪತ್ರಿಕೆ, ಸುಭಾಸ್ ಬೋಸರ "ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಬ್ಲಾಕ್' ನನ್ನ ಜೀ ವನವನ್ನು 

ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು. ಸುಬ್ಬರಾಯನ ಕೆರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಲ ನಡೆದ ಒಂದು ಬಹಿರಂ ಗ ಸಭೆಗೆ 

ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಹೋದುದು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಗೆ ಚಂತ್ರಾಹ ರ್ಹವಾದುದು ಹೀಗೆ. 

ವಯಸಿನಲಿ ನನಗಿಂತ ಹಿರಿಯನಾದ ಕಾರಂತ, ಪೋಲೀಸರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು, 

ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅನಂತ, ಸುಬ್ಬರಾಯನ ಕರೆ ಬಹಿರಂಗ ಸ ಸಃ ಕಶಿ ಈ 

ಕಾರಂತನೊಡನೆ. ನಾವು ತೀರ ಮೀನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದವು. ಯಾವ ಗಲಾಟೆಯೂ 

ಲ್ಲದೆ ಸಭೆ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಆದರೂ ಸ್ಟ ವ ಕಾರಂತನ “ಮೇಲೆ ಖಟ್ಲೆ ಹೂಡಿದರು- 

ಅವನು ಪುಂಡಾಟ ನಡೆಸಿದನೆಂ ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಟಿಗಳಾಗಿ ನಾನು, ಅನಂತ! 



ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ದೂರದಿಂದ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ 

ಅವಕಾಶ ಬಂತು! ಶ್ರೀ ನಿರ್ವಾಣೇಗೌಡರು ನ್ಯಾಯಾ ಧಧೀಶರು. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಾಗ 

“ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೈಸೂರು ಬಾತ್ಮೀದಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ; ರ್ತಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. 

ಧಡೂತಿ ಆಸಾಮಿ, ಬೊಜ್ಜ ಎಂದು ಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನನ್ನು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗಿಸಲು 

ಪಾಟೀನವಾಲು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ̀ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿಕೊಟ್ಟ 

ಉತ್ತರಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲ ಸ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗೆಯ ತೆರೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದವು. ಬಂದು 

ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ೮ ತ್ತರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇ ಳಿದ್ದು: | ೮೦೧" 566/೧) | ತೇ? ೩೧೨5//6 76 ೦೬೮೦5- 

0೧! ನನ್ನ ಧಾರ್ಪೃವನ್ನು ನೆನೆದರೆ ನನಗೇ ಆಶ್ಚ ರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಶಾ ್ ಯಯಧೀಶ ನಿರ್ವಾಣೇ 

ಗೌಡರು. ೦೮ ೩6 ೧0 1೧ 506 ೧೭೬೮೩ | ' ಎಂದರು. 

ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಮೈಸೂರು ತುಂಬನಾನು ಸುದ್ದಿ ಯಾದೆ. “ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯ 

ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪುಟದರ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಾತ್ಮೀ ದಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿಯವರ 

ದೀರ್ಥ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರ ಮಗ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಹೇಳಿದ 

ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಹೀರಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು 

ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಬೇಕಾದವರೊಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಾಪದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು 
ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು! 

ಜಾ ಪು ನೆನಪನ್ನು ಮೆಲಕು ಹಾಕಲು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೆ. ಈಗಿನ ಮಾನದಂಡದಿಂದ 

ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಸುಳ್ಳುಖಟ್ಟೆ ಹೂಡಿದುದು ಮೂರ್ಮ್ವತನ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, 
ಅದೊಂದು ಜುಜುಬಿ ವಿಚಾರಣೆ. ಆದರೂ "ತಾಯಿನಾಡು' ಬಾತ್ಮೀದಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 
ಮೂರ್ತಿ ಹಾಜರಾದರು. ಅವರು ಕಳಿಸಿದ ದೀರ್ಫ ವರದಿ (ಪ್ರಶ್ನೆ ಶ್ರೆೆ ಉತ ತ್ತರ) ಷು ಜಾತಕ 
ಸಲ್ಲದವಮ ಮಹತ್ವನೀ ಡಿತ್ತು. ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಯ ತರುವಾಯ"ಷಾ' ಕಮೀಷನ್ ವಿಚಾರಣೆಯ 
ನಾಟಕೀಯ "ವರದಿಗಳನ್ನು ನೆನಪು 'ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಡೆಯದಾಗಿ "ತಾಯಿನಾಡು' 
ಸಂಪಾದಕರು ಈ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು 'ಸಂಕ್ಷಿಪ ಸಗೊಳಿಸದೆ ಪ ರ್ರಕಟಿಸಿದುದು 
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಒಂದು ಮಾ ತಿನಲ್ಲಿ ) ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ , ಹೋರಾಟದ 
ಇಷ ಆಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಯಾವ ಘಟನೆಯೂ " ತಾಯಿನಾಡು' ಪ್ರಿ ಕೆಗೆ ಕ್ಹುಲ್ಲಕ 

ತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 

ರ್ಸರ್ಸ್ಪರ೯ 
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1933 ರಲ್ಲಿ ತಾಯಿನಾಡು 

ವಾಣಿಶ್ರೀ 

ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಕಡತಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ 

ಸರ್ಕಾರದ ಹಳೆಯದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಪತ್ರಾಗಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು 

ಕ್ಲ'ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಶೀ ಪಿ. ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ರವರು 1933ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಮತ್ತು 

ಅಕ್ಟೊಬರ್ ಪ್ರತಿಗಳನು ಶೇಖರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಣ್ಣ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ 1933ರಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು 

ಅಕ್ಟೋಮರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿನಾಡು ಹೇಗಿತ್ತು ? ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ 

ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಶೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ವೇಳೆಗೆ ತಾಯಿನಾಡು 

ಪತ್ರಿಕೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯು ನಾಲ್ಕು ಪುಟಗಳಿಂದ ಎಂಟು 

ಪುಟಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದಾ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ 

ಆರು ಕಾಸು ಆಗಿತ್ತು ( ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಆಣೆ. ಒಂದು ಆಣೆಗೆ ಹನ್ನೇರಪು 

ಕಾಸು. ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬೆಲೆ ಅರ್ಧ ಆಣೆ) ಮೊದಲನೇಯ ಪುಟದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ 

ಪುಟದಲ್ಲೂ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿದ್ದವು. ಆರು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಪುಟಗಳಾದಾಗ ಒಳಗಿನ 

ಪುಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿನ 

| ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ, ಒಡವೆಗಳಗೆ, ಸಾಬೂನುಗಳಿಗೆ , 

ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 

,ಬಟ್ಟೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಎರಪು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮುಖ್ಯ 

ಎಷಯಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದವು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಕಲಾಪಗಳು, 

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಚಟುವಟಿಗೆಗಳು, 

ಗಾಂಧಿ ಹಾಗು ನೆಹರು ಇವರಗಳ ಮದ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿವಾದಗಳು, ಮೈಸೂರು 

ಎಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸಂಪಿಗೆ ವೆಂಕಟಪತಯ್ಯನವರನ್ನು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ 

ಬಂಧಿಸಿ ಅಂಕೋಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ವರದಿಗಳು, ಚಿಂತಾಮಣಿ 

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ವಿಷಯಗಳು, ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ರವರ ಭಾಷಣಗಳು, 

ರಿರ್ಸವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಸೂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳು, ಜಾರ್ಡಿನ್ರವರ ಟೀಮಿನ ಭಾರತದ ' 
ಪ್ರವಾಸದ ವರದಿಗಳು, ಇವೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. 

ಈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್, ವಿಠಲ್ಬಾಯಾ ಪಟೇಲ್, ಕೆ.ಎಚ್. 
ೆ' ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನಗಳು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಕಾಲದ ಹೆಸರಾಂತ 

ಎದ್ವಾಂಸರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಎಸ್. ಸುಬ್ಬರಾಯರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೇಖನವೇ 
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-ಎಚ್. ಆರ್. ನಾಗೇಶ ರಾವ್ 

“ಸುಖದುಃಖೇ ಸಮೇಕೃತ್ವಾ ಲಾಭಾಲಾಭ್ ಜಯಾಜಯಾ । ತತೋ ಯುದ್ಧಾಯ 

ಯುಜ್ಯಸ್ತ ನೈನಂ ಪಾಪಮವಾಪ್ಸಿ (ಗೀತಾ॥'' ಇದು "ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಾಮ 

ಕೈ ಉುುಭನದಡಿ ಮುಖ ಪುಃ ಟದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ಲೋಕ ವಾಕ್ತ; ಇದೇ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ 

ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಎಂತಹ ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆ- ಸ ದ ಸವಾಲುಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲೂ 

ತಿಗೆಡದೆ ಮುನ್ನಡೆಸು ತ್ತಿದ್ದ 'ನಿಷ್ಕುಮ ಚ ಸೂತ್ರ. ಜತೆಗೆ " ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಎಂಬ 

ೇಶಭಕಿ ಘೋಷವೂ ' ಹಚ ಅಂಕಿತದ ಮೇಲೆ ಅನ ಸರ್ಥವಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 

ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಮೆ ಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಜನತೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಾಧನವಾಗಿ 

ತಾಯಿನಾಡು ವಿಜೃಂಭಿಸಿತು. ಡಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿದಾಗ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ 

ರುದೆಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿತು; ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಮೂಲೆಮೂಲೆಯ ಹಳ್ಳಿ - 

1.1೫1 ಒಳ್ಳೆಯ ಪ ಗ್ರಸಾರವಿ ದ್ದಿತು; "ಸ್ವಾತಂತ್ರಾ ,೦ಿದೋಲನದ ಕೊನೆಯ ಹೋರಾಟ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು 1] ಫಲಶ್ರುತಿ ತಿಯ “ಸೂ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ತವಕ - 
ಚ ಉತ್ಸಾಹ ಜನರಲ್ಲಿ ಪುಟಯುತ್ತಿತ್ತು 

ಈಗಿನಷ್ಟು ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು ಆಗ ಇರಲಿಲ್ಲ 
ಧಿ 

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶ ಶಾಹಿಯ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಕಾಶವಾಣಿಗಿಡತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತಿ ದ್ದ 
ಮುದ್ರಿತ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 
'ತಾಯಿನಾಡು' ವಿಗೇ ಆಗ ಅಗ್ರ ಮಾನ್ಯತೆ. ಸಿಬ್ಬ ದಿಗೆ. ನಿಗದಿತ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಗ ಸಂಬಳ 
ಪ್ಪದೆಬ ತ್ತಿತ್ತು ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಬೊ ೇನಸ್ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿತು. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ 

ರಾಮಯ್ಯನವರೇ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಸೌಲಭ್ಯ 
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ತುಮಕೂರಿನ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೆಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಪದವಿ ತರಗತಿಗೆ 
ಸೀರಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂ ಸ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು 
ಏಳಂಬವಾ ಾಗಿ ಆ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶತಪ್ಪಿತು. ಮುಂದಿನವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. 
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಲ ದೂಡಲು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದೆ ದ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ 
ಇ ಆಯುಃ ಬ್ಬರು ತಾಯಿ ಕಾಡೇ ಹೇಳಿ ಹ ಕಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ 



1946ರ ಜನವರಿ 4ನೇ ತಾರೀಖು - ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಗೇ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ 
ಮೊದಲನೇ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿದ್ದ "ತಾಯಿನಾಡು' ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದೆ. ಸಂಪಾದಕರಿನ್ನೂ 
ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪತ್ರ ವನ್ನು ಅವರ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಿ ಪಂಚಿ- ಕೋಟುಧಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು 
ಬಂದಿಳಿದು ಸರಸರನೆ 21.1 ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದರು. ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಚೀಟಿ 
ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದರು. ಆವರ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅಚ್ಚ ಕರಿಯಾಯಿತು. 
ಹಲವಾರು 'ಬಾರಿ ವಿದೇಶ ಪ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಶ್ರಿ ಹಿ.ಬಿ. 
ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ರೇ ಅವರು! ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಬರೆಹದ ಗೀಳು, ನನ್ನ ಕಾಲೇಜು ಲೇಖನ ಬಜ 
ಪ್ರತಿಇವೆಲ್ಲಾನೋಡಿ, ""ಅನುವಾದ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. 
ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಬೇಕು'' ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿ, ""ಪ್ರೊಪೈಟರ್ ಬರುತ್ತಾರೆ; 11ಕ್ಕೆ ಬಂದು 
ನೋಡಿ'' ಎಂದರು. ವಂದನೆ ಹೇಳಿ, ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಶ್ರೀ 
ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿತನ ಸೂಸುವ, 

ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿರು ನಗೆ ಬೀರಿ ನನ್ನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನನ್ನ ವಿಚಾರವೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿ, 

""ಚುರುಕಾಗಿ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು 

ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸಂಬಳ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೇನೂ 

ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ- ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಜುಲೈ ಆದ ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 

ಸೇರಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು; ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ'' ಎಂದರು. ""ನನಗೆ 

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವೇ ಜೀವನದ ಪರಮಾಕಾಂಕ್ತೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿದರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ 

ವ್ಯಾಸಂಗ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ'' ಎಂದೆ ""ಆದು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ; ಈಗ ಕೆಲಸ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ?' ಎಂದು ಹೇಳಿ, 

ಹಿರಿಯ ಉಪ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಕೆ. ಅನಂತಸುಬ್ಬ ರಾಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ 

ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಪತ್ರಿ ಕೋದ್ಯಮದ ' ಓ ನಾಮ' 

ಅವರಿಂದ ಆಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರಲು ಕಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ 

ಬರುವುದರೊಳಗಾಗಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಕುರಿತು ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದು 

ಕೊಂಡರಂತೆ. ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು 

ಆದೇಶಿಸಿದರು, ಸಂಜೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದೆ; ಅವರು 

ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. 

ಮಾರನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಅನುವಾದ, ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಅಕ್ಬರ ನಮೂನೆಗಳು - ಗಾತ್ರಗಳು, 

ಕರಡು ತಿದ್ದುವ ಕ್ರಮ, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳ 

ಪರಿಚಯ ಪಾಕ ನಡೆಯಿತು, ಕಚೇರಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯ 



'ಜತೆಗಾರಿಕೆಯೂ ಲಭಿಸಿತು. ಸಂಪಾದಕರು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು 

ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹಿರಿಯ ಉಪ ಸಂಪಾದಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು 

ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಮುಂದಿನ ದಿನ ಭಾನುವಾರ - ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ರಜಾ. ಆಗ ತಾಯಿನಾಡು' ವಾರಕ್ಕೆ 

ಆರು ದಿನ "ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಜೆಯ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ. 

ಜ 11 ರಿಂದ ನನ್ನ ಎರಡನೆಯ ವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ವೇಳೆಗೆ ನಾನು ಬರೆದ 

ಕ್ನಅಥವಾ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಹಲವು ತುಣುಕುಗಳು ಪ್ರಕಾಟವಾಗಿ ನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು, 

ಹಿರಿಯ ಉಪಸಂಪಾದಕರಾದ ಎಂ.ಎಸ್. ಆರ್. ಅಯ್ಯ 0ಗಾರ್, ಸಿ. ಸುಬ್ಬರಾವ್, "ಏರಿಯ 

ವರದಿಗಾರ ಎಸ್.ವ್ಯಾಸರಾವ್, ಆರ್.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್(0೩/1 [1೦/5 
ಯಜಮಾನರ ಹಿರಿಯ ತಮ್ಮ) ಪಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ (ಯಜಮಾನರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ - 

ವರದಿಗಾರರು), ಕ್ರಿ ೀಡಾ ವರದಿಗಾರ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ 

ಮುಂತಾದವರು ನನ್ನನ್ನು ಮಮತೆಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಕೆಲಸ ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು; 

ತಿದ್ದುತ್ತಿದ್ದರು. ಜ 21ರಂದು ನಾನು ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ ಗುರುಗಳಾದ ಎ.ಟಿ. 

ಶಾಮಾಚಾರ್ರವರೂ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಹಿರಿಯ ಉಪಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡುದು 

ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒತ್ತಾಸೆಯಾಯಿತು. ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಿತು; ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ 

ಕುದುರಿತು. 

ಟೈ ಫೆ. 1ರಿಂದ ಶ್ರೀ ಅನಂತಸುಬ್ಬರಾಯರು ಹತ್ತುದಿನ ರಜಾದ ಮೇಲೆ ಹೋದರು. ಆಗ 
ನಾನೇ ಎ.ಪಿ.ಐ. ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಿ ಶಿರೋನಾಮೆಯಿತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ 
ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಗ ದೇಶೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓ.೧. |. ನಿಂದ ಮತು ವಿದೇಶಿ 
ವಾರ್ತೆಗಳು ರಾಯಿಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ತಂತಿ ಮೂಲಕ ಬರುತಿ ತಿದ್ದವು, ಆಗ, ಟೆಲಿ ಪ್ರಿ ೦ಟರ್ 
ಸೌಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದುದನ್ನು, ಜಿಸ್ 
ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಬಹು ಮುಖ ತುತ್ತ ಜರೂರಾದುಡನ್ನು. ಫೋನ್ ಮೂಲಕ 
ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು; ಉಳಿದ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು : ಟ್ಛಿಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ 2 ಗಂಟಿಗೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ದೂತರ 
ಮೂಲಕ. ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೂ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅತ್ಯ ಂತ ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಯದ ಸುದಿ ಗಳನ್ನು 
(18560 10/5) ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂಬಯಿ "ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾ "ದೇಶಿಕ 
ಕಚೇರಿಯವರು ಎಷ್ಟೋ ವೇಳೆ ನೇರವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ತಂತಿ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿದ್ದು 
ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ಬಳಿ ಚುರುಕಾಗಿ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ 

| ಗದುಕೊಳ್ಳುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಇರಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ 
"ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಕೊ ಗಿಗಳು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಹಾಗೂ 'ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಈ ಪೋನ್ 
ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಯಾವ 



ರೀತಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ಅವರ ಹೆಚ್ಚು ಗಾರಿಕೆ .ನಾನಂತೂ 
ನಾ ಕೃಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೂಡಲೇ ಅಗತ್ಯವಾದುದನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿ, ಸಂಗ್ರ 
ಬರೆದುಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಉತು ಕನಾಗಿರುತಿದ್ದು ದರಿಂದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಫೊಳ್ಛೆ| 
ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಆನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಿಯಾಯಿತು; 

1946ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಿರಾ - ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕ್ಷಾಮ. ನೂರಾ: 
ಜನ ಹೊಟ್ಟೆ ಗಿಲ್ಲದೆಪ್ರಾ ಣಬಿಟ್ಟರು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿದಾರುಣ ವರದಿಗಳು ಬಂದು ಭಾರತ 
ತಲ್ಲ ಣಗೊಳಿಸಿದವು; ಸ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಕ್ಕೌಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತಿತರ ರಾಜಕೀ 
ಪಕ್ಷಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದವು. ಆಗ ಜನರ 
ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಲು ವೈಸ್ರಾಯ್ರವರೇ ಶಿರಾದ ಕ್ಹಾಮ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶ 
ಬ] ಟಾಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರ್ಬಟ್ ವಕ್ ದುಗ ಕ್ಬಾಃ 
ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಟಿಕೊಟ್ಟರು. ಆ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೂ, ಓ. ಗೆ 
ಸಂಸ್ಥೆ ಮಡಯ ಫೋನ್ ಮೂಲಕವೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಪತ್ರಿ ಕೆಗೆ ಬೇಗನೆ ಸುದ್ದಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಆ 

ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ವಾರ್ತೆಗಳು ಮನಸೆಳೆವ 

ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಹತ್ವದ ಹೊಣೆಗಾರಿ: 

"ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿತು; ಇಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ - ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ - ಪ್ರಕಟಿಸು; 

ವಶಿಷ್ಟ ವೈಖರಿಯೂ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇನೂ ಅತಿಶಯಃ 

ವಿಷಯವಲ್ಲ ಈಗಿನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದೊಂ 

ಮಹಾಸಾಧನೆಯೇ ಸರಿ. 

ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿ ೦ದ ಕೆಲಸಮಾಡುವವರಮೇಲೆ ಅತಿ ವಿಶ್ವಾಸ. ತಾವು ಬರೆದ 

ವಿಶೇಷ ಲೇಖನಗಳನ್ನು, ಪ್ರವಾಸ ವರದಿಗಳನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿಕೊಡಲು ಅಂತಹವರಿಃ 

ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಉಪ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ವರದಿಗಾರರ ಕಷ್ಟ- 

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನೂ ವರದಿಗಾರರು ಉಪ ಸಂಪಾದಕರ ಹೊರೆಯನ್ನೂ ಪರಸ್ಪಂ 

ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿ ದ್ದರು. 

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನಗಳಿಗೆ, ದೆಹಲಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಾರಂಭ - ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಿಗೆ. 

ಸಂಸತ್ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಸಂಪಾದಕರಾಗಲೀ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಉತ್ಸಾ ಹಿಗಳಾಗಲೀ, ಹೋಗಲು 

ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಸೇರಿದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಡಿ ಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನಗಳಿಗೂ, ಅನಂತರ 

ಮೆ ಗನಿಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರ ಕ್ ಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೂ (ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾ ನದ 



ದಿವಾನರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸರ್ ಆರ್ಕಾಟ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ರವರು 

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಕೋಲಾಹಲಕಾರಿ ಅಧಿವೇಶನ) ವರದಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದುದು 

ಅವಿಸ್ಫರಣೀಯ ಅನುಭವ. 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಾಗಲೀ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲಾಗಲೀ ಪತ್ರಿಕೆಯ 

ಹೆಸರು ಹೇಳ ಂಡು ಸ್ವಕೀಯ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂದೂಪ್ರ ಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ ವೆಂಬುದು 

ಕೆ`ಓನಜನಿತ ಸತ್ಯ, ಅವರ ಅರ್ಥ ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ" ಕೃಪಾಶ್ರ ಯಕ್ಕೆ ಕೈ 
ಒಡ್ಡಿದವರಲ್ಲ. ರಾಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೇರುವ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು; ""ನೀವು ಯಾವ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದರೂ "ತಾಯಿನಾಡು' 

ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಅಹವಾಲು - ಬೇಡಿಕೆ- ಒತ್ತಾಯಗಳನ್ನು 

ಮಾಡಕೂಡದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು 
ಹೋಗಿ ವಿಶೇಷ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವುದಾಗಲೀ, ಸಂಪಾದಕರಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಡದೆ 
ಯಾವುದೇ ಕಲಾಪಗಳ, ಸಂಗೀತ - ನೃತ್ಯ - ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ 
ವರದಿಗಳನು ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿರೀ ನಿಷಿದ್ದ''. ವರದಿಗಳಿ' ಅವನ್ನು 
ಬರೆದವರೂ, ಲೇಖನಗಳಿಗೆ - ಅನುವಾದಗಳಿಗೆ ಉಪಸಂಪಾದಕರೂ ಹೆಸರು 
ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳು ವುದನ್ನೂ ಅವರು ಒಪ್ಪತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕಾಕರ್ತ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ 

ಟಅನಾಮಿಕನಾಗಿರಬೇಕ್ಕ; ಆದರೆ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಂಗತಿಗಳು - ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು. ಮುಖ್ಯವೇ ಹೊರತು, ಅವುಗಳನ್ನು 
ಒಕ್ಕಣಿಸಿದವರ ಹೆಸರಿನ ಹೆಚ್ಚು ಫಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲವೆಂಬುದು ಕಟ್ಟುಪಾಡು. 

ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ "ತಾಯಿನಾಡು', ಅಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ""ಸ್ಪೆಷಲ್'' 
ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ರದ. ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಚಚ ವಾಚಕರ ವಿಶ್ವಾಸಗಳೆಸುತ್ತಿತ್ತು' ಇಂತಹ 
ಮಿಂಚಿನ ವಿತರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಬಳೇಪೇಟೆ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು 
ಹೊಂದಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮುಖ್ಯ: ಏಜೆಂಟ್ ಎಂ.ಎ. ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂಪೆನಿಯ ಮಾಲೀಕರ 
ಮತು ಅವರಶ್ರದ್ಧಾಳು ಸಿಬ್ಬ ಬಂದಿಯ ಪಾದರಸ- ದೃಶ ಚಟುವಟಿಕ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ, ರಾಜ್ಯದ 
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಏಜೆಂಟರ ಒತ್ತಾಸೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ರಾಮಯ್ಯನವೆರಿಗಿದ್ದ 
ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ, 

|. ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರೊ ತ್ಸವ ಸಂಚಿಕೆ, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹತ್ರೆಯ ಶೋಕ ಸಂಚಿಕೆ, 
ಮೈಸೂರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹು. ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವಿಶೇಷಾಂಕ ಪ ಪ್ರಥಮ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 



ಪುರವಣಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ವಿಶೇಷಾಂಕ, ದಸರಾ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಂತಾದನ 
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡುವಂತಹ ಸಂಚಿಕೆಗಳು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೋದರ ಪತ್ರಿಕೆ 0೩// 110% ಕೊ; 
ತನ್ನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಿತ್ತು ಮುಂಬಯಿ, ದಹ] 
ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಓ/ 0211 ೯6110೧ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕೆಲ ವರ್ಷಗ 
ಕಾಲ 'ಕಂಿಸಿದ್ದೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಸಾಹಸ. 

ತರುಣ ಪತ್ರಿ ಕೋದ್ಯ ಮಿಗಳಿಗೆ, ವೃತಿ ತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕೆನ್ನುವ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿ; 
ರಾಮಯ್ಯನವರು ಉತ್ರ ಕ್ರೀಜನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ತರಪೇತಿ ಪಡೆದು ಮುಂ£ 
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿ ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಸರಣ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಹುದ್ದೆ ಗಳ 
ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು ಅನೇಕ. ಶ್ರೀಕೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಶ್ರ ಮತಿ ನಾಗಮಣಿ ಎಸ್. ರಾ 
ದಿ। ಎಸ್. ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. 

ಹೀಗೆ ಅತ್ಯುಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ "ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾರ್ಡಿಂಜ್ ರಸ್ತೆ (ಈ 
ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ) ಯಲ್ಲಿ 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಹೆಚ್ಚ 
ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರವನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಸಮೃದ 

ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಎಸ್ತರಿಸುವ.. ಯೋಜನೆಗಳನ: 

ಹಮ್ಮಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೀಮಂತ ಪೈಪೋಟಿ ಅವರಿಗೆದುರಾಯಿತು: 

19 42ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಅದ್ದೂ. ರ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನೂ ನಡೆಸಿದರು; ಆ ವರ್ಷ 
“ತಾಯಿನಾಡು' ಮುಖಪುಟ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಸರಿನ ಅಕ್ಬರಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೆರೆಯನ್ನು 

ಹಾಕಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು; ಒಂದು ವರ್ಷಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೆಯ 
ಮೇಲುಗಡೆ '258155 )/೯ಓ೧ಣ' ಎಂದೂ ಛಾಷಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಪತ್ರಿಕೆಯ 

ಸುಧಾರಣೆಗೆ, ಪ್ರಸರಣ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹಲವಾರು ವಿನೂತನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ಧೂ 
ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅಧಿಕ ಸಾಧನ-ಸಂಪತ್ತು- - ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಯಥೇಚ್ಛ ಧನ 

ಬಲ-ರಾಜಕೀಯ ಪ ರ್ರ ಭಾವವನ್ನುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ತಮಗಿಂತ ನವ ನವೀನ ಮುದ್ರಣ 

ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಾದ ಹಾಗೂ ವಿತರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ವ ಸ್ನಂತ ವಾಹನಗಳ ಶ್ರೆ (ಣಿಯನ್ನೇೇ 

. ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಾರೀ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಮೂಹವೊಂದು, ಸಿ ಧೃತಿಗೆಡದ ರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು 

ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ಒಂಟಿ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನು ನಿರರ್ಥಕವೆಂದು ರಾಮಯ್ಯನವರು 

ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಗ್ರಹಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾ ತರಿಸಿದರು. 

ರ್ಸರ್ಸರೇ 



ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞ 
ಜಿ. ನಾರಾಯಣ 

೧೯೨೭ ರಿಂದ ೧೯೫೭ರ ವರೆಗಿನ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಹೆಸರು ರಾಮಯ್ಯ. ರಾಮಯ್ಯ ಎಂದರೆ ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ 

ಗೆ ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಎಂದರೆ "ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆ ರಾಮಯ್ಯ ನವರೆಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ 

ೌದಿದ್ದು ದು. ಜನಸೇವೆಗೆ ಪತ್ರಿ ಕೋದ್ಯಮ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಪತ್ರಿಕಾ 

ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪತ್ರಕರ್ತನಾದವನು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಪತ್ರಿಕಾ ಧರ್ಮ ಎಂದರೆ ಏನು, 

ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 

ಅವರ “ಹೆಸರು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದರು. 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಉನ್ನತ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನಿ ಟ್ಟು 

ಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದವರು. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ 

ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಹಿತಾಮಹರೆನಿಸಿದ್ದ ಎಂ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರನ್ನು 

ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರ 

ಪರಿಚಯವಿತ್ತು ದಿವಾನರು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು 

ಮುಂತಾದವರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರ ಮಾತೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ 

ವೇದವಾಕ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರಚನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನಡೆದ ವಾದ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. 

ಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇವರು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ 

ಗೌರವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 

ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು 
ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಬಳಿ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾದ 
ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ೧೯೪೭ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಶ್ರ್ರೀ ಮನ್ನಹಾರಾಜರ ಸರ್ಕಾರದ ಬದಲು ಪ್ರಜಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ 
ಸರ್ಕಾರವಿರಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಎಚ್. “ 
ವೀರಣ್ಣಗೌಡರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ 

' ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು. ವೀರಣ್ಣಗೌಡರು ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ "ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದರು. 
ಮೈಸೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ 
' ೬ೀರಾಟ ಬಿರುಸಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಪಾ ್ರಾರಂಭವಾದೊಡನೆಯೇ ಸರ್ಕಾರ ವೀರಣ _ಗೌಡರನ್ನು 

ಈತ 



ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರು ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದು ಕೊಂ 
ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಿ ಕೆ ನಡೆಸಬಹುದೇ 104 ಸಹ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ ಎಂ.ಎಸ್. ಭಾರದ್ವಾ 
ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪಾದಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ವಿಷ 
ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲೇ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಭರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವೀರಣ್ಣಗೌಡ 
ಕಿವಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪತ್ರಿ ಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಾಧ! ಈಗ ಹೊಸದಾ; 
ಏನೇನು ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳಾಗಿವೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಪತ್ರಿ. 
ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಅಥವ 
ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಿ ಕೋದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಪಿ .ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ನವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಅವರು ಏ 
ಹೇಳುತಾ ರೋ ಕರ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 

ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ನಾನು ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್. ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಘಂಟಿ ಹೊತ್ತಿ? 
ಡಿ.ಎ.ಜಿ. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆವು. ನಾವು ಹೋಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ.ವಿ. ಜ 
ಯವರೂ ಹಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರೂ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರು ಜವಾಬ್ದಾರ 
ಸರ್ಕಾರ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಹೋ ಉದ್ದೆ ಶವನ ಡೆ 
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರಿಗೂ ರಾಮಯ ್ಯನವರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದವು. ನೆರೆದಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. 
ಇಂಥದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಚಃ ಹೈಕೋರ್ಟನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದು ಸಂಪಾದ 

ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾ 
ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತೆಂದು ರಾಮಯ್ಯನವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 

ತೆರೆಬಿತ್ತು ವೀರಣ್ಣ ಗೌಡರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪತಿ ್ರಿಕೆ ನಡಉಾಂಡು ಹೋದೆವು. 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ಪತ್ರಿ ಕೆಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ, 

ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

ಅದರಿಂದಲೇ ಅನೇಕಸ ಸಣ್ಣ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ರಾಮಯ ನವರ ಹತ್ತಿರ ಆಗಾಗ 

ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಲಿ, ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಲೀ ರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಳಿ 

ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿ ಬಂದವರನ್ನು 

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆದರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಮಯ್ಯನವರಂತಹ ಧೀಮಂತ! 

ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ದುರ್ಲಭ. 

ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ರಾಮಯ್ಯನವರೇ. ರಾಮಯ್ಯನವರೆಂದರೆ ಹಿ.ಆರ್. 

ರಾಮಯ್ಯ. ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಎಂದರೆ "ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆ ರಾಮಯ್ಯನವರೇ. 

ಭಾ 

ರರ 



ವತಿಗಣ 
ಪೆ ಸಾ ಸಾವಾಸ ಪರಾರಾತಾರ್ 

ಎನ್. ಎಸ್. ಸೀತಾರಾಮಶಾಸ್ತಿ 

ಕ ""ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸಿದವರು ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ. ಅದೇ 

ನರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅವರು ಜ್ ಬಂಡವಾಳಗಾರರಾಗಲಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿವಂತರಾಗೇ 

ಕೊನೆಯತನಕ ಉಳಿದರು'' 

ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರ ಕರ್ತ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್ . ಸೀತಾರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು 

ತಾಯಿನಾಡು ರಾಮಯ ನವರನ್ನು ಸಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಹೀಗೆ. 

ಸರಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದದ್ದು “ತಾಯಿನಾಡು'. 

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಇರಲೇಬೇಕಾದ 

ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ 'ಓಡಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು. “ಇದರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ 

ನೀಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. 

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೇಕು, ಅದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ 

| (ದಂತಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಾಯಿನಾಡು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿತು. ಹಲವಾರು ವಿನೂತನ 

ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಂತಿ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿ ತರಿಸಲು 

ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬಾತ್ಮೀದಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿ, ನೇರವಾಗಿ, ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ 

ಸುದ್ದಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅಂಕಣ ಬರಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಈ ಪತ್ರಿಕೆ. 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಣ್ಣಿನ ಮನುಷ್ಯ. ವೃತ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎರಡೂ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಣ್ಯರು. 

ವೈಯಕ್ತಿ ಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದು. 

ನಾನು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದು 1929 ರಲ್ಲಿ. ""ಸೈಮನ್ ಹಿಂದಿರುಗಿ'' 
ಚಳವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿತಿರುವು ಕೂಡಲು ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾ ಸಭೆಯ 

ಏರ್ಪಾಡಾಗಿತ್ತು ರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದ್ಯಕೃತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 

ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಲ ಭೇಟಿಯಾದದ್ದಿದೆ. 

ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ, ಪತ್ರಿಕೋತ್ಸಾಹ, ಕಾರ್ಯಶ್ರಧ್ಧೆ - ಹಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರಲ್ಲಿ 
_ ಅಪಾರವಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಅಪ್ಪೇನೂ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೃತ್ತಿನೇಮ ಮಾತ್ರ 
ಅಗಾಧವಾಗಿತ್ತು 

ಧರ್ಮರತ್ನಾಕರ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು 



"ಖಂಡತುಂಡವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು ರಾಮಯ್ಯನವರ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನಬಹುದು. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಎಂಬಾತ ಶೇ 40 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಕೊಡುವ ಆಮಿ; 
ತೋರಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಜನ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ಆತನ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನೆ ` 
ಕೇವಣಿಯಾಗಿ" ಇಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ರು. ಅರಸು ಮನೆತನದವರು. ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗ 
ಮುಂತಾದವರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆತನ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಈತ. ಒಂ 
ದಿನನೂರಾರು ಜನರ ಕೋಟ್ಯಾ ತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ಕೆ  ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟ ""ನೋಬೆಿಲ 
ಪಾರಿತೋಷಕ ನೀಡಬೇಕಾದ್ದು ನನಗಲ್ಲ, ಬಡ್ಡಿ ಗೋಪಾಲರಾಯನಗೆ' ಎಂದು ಸರ್ ೪ 
ವಿ. ರಾಮನ್ ಅವರು ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲ 
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೇದಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿ. 
ರಚಿಸಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ಪನವ 
ಮಾಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸೆರೆ ಮನೆವಾಸ 
ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. 

ಉಳಿದಂತೆ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸರಕಾರವನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಪ್ರಸಂಗತುಂ 
ಕಡಿಮೆ. "" ನಾನು ಜೈಲ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರೋರ ಗತಿ ಏನು '' ಎನ್ನು ವು 

ಅವರ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗೇ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಕಾರದ ಜೊ೩ 
ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ತರಲಿಲ್ಲ 

ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಡೆದರು. 

ಅವರ ಸಂಪಾದಕೀಯಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. 

ಅವರು ಎಂದೂ ಎಪರೀತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಸುವರ್ಣ ಮಾಧ್ಯಮ ದಾರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, 

ತಮ ನ್ನು ನೆಚ್ಚಿ ದವರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕರಣ , ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಲ್ತಾನ್ಪೇಟೆಯ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಕರಣ ಈ 

ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿನಾಡು ಅಪಾರವಾಗಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. 

ಸಂದರ್ಶನ ಲೇಖನ- ಎಚ್. ಎಲ್. ಸೀತಾದೇವಿ 

ರ್ಸರ್ಪರ೯ 



ಳೆಸಿದ ಪತಿಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆ ಪ್ರ 

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ 

( ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಕನ್ನಡದ ಓರ್ವ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕಿ. ಅವರ 

'ನಯಸು 83 ವರ್ಷ. ತಾಯಿನಾಡು ರಾಮಯ್ಯನವರ ಜನ್ಮ ಶತಾಬಿ ಆಚರಿಸುವ ವಿಷಯ 
ೆ ಣು ಶೆ ಲ ಎ 

ಕ್ಯೀಳಿ ಪುಳಕಿತರಾಗಿ ಗತಕಾಲದ ರಸನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮನ್ನು 

ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಪಿ.ಅರ್. ರಾಮಯ್ಯ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 
ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಫರಿಸಿ ಈ ಲೇಖನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.) 

ಬಹುಶಃ 1927 ನೇ ಇಸವಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನಿನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ. ನನಗಿನ್ನೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 

ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೋದರತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ "ಹಿಂದೂ' ಪತ್ರಿಕೆ 

ಓದಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೂ ಸ್ವತಃ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವ ಆಸೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ರಾಜಮಂತ್ರ 

ಪ್ರವೀಣ ಎ.ವಿ. ರಾಮನಾಥನ್. ಅವರು ನನ್ನ ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಮನೆಗೆ ಅಂದಿನ. 

ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತ್ರಿಕೆ "ತಾಯಿನಾಡು' ತರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನೋಡಮ್ಮ ನಮ್ಮ 

ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯಇದರ ಸಂಪಾದಕರು, ಮಾಲೀಕರು. ಪತ್ರಿಕೆತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾ ಗಿದೆ, ನೀನು 

ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓದು. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಿಗೂ ಮತ್ತುಸೋದರತ್ತೆಗೂ ಸಹ ಕನ್ನಡ ಓದಲು ಕಲಿಸು, 

ಅವರೂ ಓದಲಿ ಎಂದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ "ತಾಯಿನಾಡು' ಬರುವುದನ್ನೇ 

ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಓದಲು ಪೈಪೋಟಿಯೋ ಪೈಪೋಟಿ. 

ಕ್ರಮೇಣ, ತಾಯಿನಾಡು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತೆ, ನಾವೂ ಬೆಳೆದೆವು. 

ನನ್ನ ಹದಿನಾರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳ ಜನನವೂ 
ಆಯಿತು. ಬಾಣಂತಿತನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ತಾನೇ। 

"ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸರಿ 

ನಾನೇಕೆ ಬರೆಯಬಾರದು ಎನ್ನಿ ಸಿತು. ಒಂದೆರಡು ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾನು ವಾಸಿಸುತ್ತಿ: ದ್ಹನಗರದ 

ವಿಶೇಷ ವರ್ತಮಾನಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು 

ಅವುಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಸ್ವತಃ ಕಾಗದ ಬರೆದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. 

ನಾನು ಬರೆದ ಪ್ರಥಮ ಕಾದಂಬರಿ ""ಪರಿಣಯ''. ಅದು ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯ 
' ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಪಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರ 
ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪಿ.ಆರ್. ಜಯಲಕ್ಟಮ್ಮನವರು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ. ಅವರು 



ಗರ್ಲ್ಗೈಡ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಜಾಗೃತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಹಕರ 
ಸಮಿತಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವ ಸದಸ್ಯಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ 
ಬೆಳೆಯಲು ನೆರವಾದರು. 

ಈ ಸತಿ-ಪತಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಹಳವಾ 
ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯೂ ಸತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿನಾನೂ ಸಹ ಅಲ್ಪಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ನೆನಪು. 

ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂದೂ ಸಹ ಸಂತಸದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ರರ್ಪ್ಪ್ 

""ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಚಂದಾ ವಸೂಲು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಕೆಲವರು 
ತಿರಸ್ಕಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಆ ತಿರಸ್ಕಾ ರಗಳಿಗೆ ಪ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತಿರಸ್ಕಾರದ 
ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಜೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ'' ಎಂದು 
ಹೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದರು''. 

- ಹಿ.ಅರ್. ರಾಮಯ್ಯ 

ರ್ಥ 

""ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾದದ್ದು ನಮ್ರತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು 

ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ದ ರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಮರುಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನೇ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆ. 

ಇದರಿಂದ ನನಗೆ: ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತೆನ್ನಬಹುದು. 

- ಹಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ 

ರರ್ಸ್ಪ್ಥ್ 
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ಅಪಾಯದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ 

(ಭಾರತದ ಸರ್ವೋನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ಇ. ಎಸ್! 
ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ "05106 11706166" ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದ 
ಲೇಖನವಎದು. 'ತಾಯಿನಾಡು' ಹಾಗೂ ಡೇಲಿನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳು ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಮೂ 
ಕಾರಣಗಳಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹೋರಾಟವೇ ಈ ಸಂಬಂಧ ನಡೆಯಿತು. ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ 
ಮುಖಾ ಂಶಗಳನ್ನು ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ಈ ಲೇಖನ ಬರೆದುಕೊಟ ಕ್ಲಿರುವವರು ಶ್ರಿ ಮಶಿ ವರದ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಈಗಲೂ ಹೆದರುವ ಸನ್ನಿ ವೇಶವಿದೆ. 

ತಾಯಿನಾಡು ಮತ್ತುಡೇಲಿನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಸಂವಿಧಾನದತ್ತಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ 
ಮುನ್ನವೇ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕೂ-ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವರ್ತನೆಗೂಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಅರಿವೇ ಒಂದ 
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಇ. ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮಂ 

ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಎಚಾರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರೇರಕ.) 

""ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ: 

ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಪುನರ್ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು 

ನನ್ನ್ ನ್ಯಾಯಪು್ರ ಜ್ಞೆಗೆ ಆಘಾತವುಂಟುಮಾುಡಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ 

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಆತ್ಮೀಯರೆಂದರೆ ವಕೀಲವೃಂದ ಹಾ 
ಪತ್ರಿಕೆ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲವೃಂದ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ 
ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸಂತಸದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ""ಡೈಲಿನ್ಯೂಸ್'' 

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಎರಡು ಉತ್ತಮ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿ! 

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ತೂಗಾಡುತ್ತಿರುವ 

ಅಪಾಯದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚ. ರಕೆಯಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಪತ್ರಿ ಕೆಗೆ 

ಖಣಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು.'' | 

ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದದ್ದು ೧೯೪೮ರ ಮೇ ೨೨ ಕಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ] 

ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮೆ ಳನದಲ್ಲಿ. ಆಗಿನ ಮೈಸೂರಿನ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ 

ನ್ಮಾ ಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದ ನ್ಯಾ ಯಮೂರ್ತಿ ಏ.ವೆಂಕಟರಮಣರಾವ್ "ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ! 

ಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ-ಟೀಕೆ- ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. 

ಹಿನ್ನೆ ಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾಂಕೊಂದರಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತನಾಗಿದ್ದ ಬಿ.ಎನ್. 

ಗಾ ಎಂಬಾತ ೧೯೪೦ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸೇವೆಗೆ ರಾಜನಾಮ ನೀಡಿ ದೊಡ್ಡ! 



ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಲಾಭವನ್ನು ತನ್ನೊ ಡನೆ 

ಶೇವಣಿಯಿರಿಸಿದವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಿದ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದ 

ಲಾಭದ ಪ್ರಲೋಭನೆ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಕೇವಣಿದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೆ ತ್ರಗಳ 

ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಬಳಿ ಸಂಗ್ರ ಹವಾದ ಠೇವಣಿಯ ಮೊತ್ತ 

ಮಾರು ೩.೧೫ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ೧೯೪೬ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೨ ರಂದು ಈ 

ೀಪಾಲರಾಯನ ವ್ಯವಹಾರ ಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದು ಬಡ್ಡಿ ಚಿಕ್ಗಳೆಲ್ಲನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಾರ್ತೆ 

ತ ಹರಡಿತು. 

ಅರಸರ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲವದು. ಅಂದಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. 

ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯು ನೇಮಕವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆ ೧೯೪೮ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 

25ರಂದು ಹೊರಬಿತ್ತು 

ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆಗಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪಿ. ಮೇದಪ್ಪ ಅವರು ಸಮಿತಿಯ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ನಗರ) ಡೆಪ್ಕುಟಿ ಪೋಲೀಸು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಶ್ರೀ ಎನ್.ವಿ. 

ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. 

ನಂತರ ವಿಶೇಷ ತುರ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಜ್ಞೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ 

ವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಗಲೀ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. 

ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ತೋರಿದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ 

ರದ್ದುಪ ಪಡಿಸಲು, ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ವಿಮುಕಿ ಕ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲವೆ ಶಿಕ ಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲು 

ಪ್ ತುರ್ತು ಆಜ್ನೆ ಕ್ಲೆಯಿಂದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿತೊಂಡಿತು. 

ಅಂದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾ ಧೀಶರೊಬ್ಬರ ಅಧ್ಯಕೃತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಸಮಿತಿಯ 

ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ತಿರುಗುಮುರುಗು ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 

ದಿಗ್ಬೃಮೆಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನೇ ಅಂದಿನ ಉಚ್ಚ 

ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾ ಯಮೂರ್ತಿಯವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು. 

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣರಾವ್ ಅವರ ಭಾಷಣದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೃತ್ತ 
ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದವು. ಸ್ಥಳೀಯ ದೈನಿಕಗಳ ಪೈಕಿ ಕನ್ನ ಡದ 
"ತಾಯಿನಾಡು' ಜು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೇಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಜನಪ್ರಿ, ಯ ಪತಿ ್ರಕೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. 
ಇವೆರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಅವರಾಗಿದ್ದರು. 



ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿನಾಡು ಸಂಪಾದಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. . ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ 
"ಡೇ ೈಲಿನ್ಯೂಸ್' ನ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು. ೧೯೪೮ರ ತ ೪ರ "ಡೈಲಿನ್ಯೂಸ್'ನ| 
ಸಂಪಾದಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ ಪಟ್ಟರು, ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಹೀಗಿದೆ? 

"ನಾ ್ ಯಯಾಂಗವು ಕಾರ್ಯಾಂಗದಿಂದ ಬೇಕೆಯಾಗಿ 7 ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಅಧಿಕಾರ 

ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಸಲ್ಲದು. 
ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದು ಇರುವಾಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಿತಿಯೊಂದು ದಂಡ ನೀಡುವ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದು ಏಕೆ? ಇಂಥ ಸಲ್ಲದ ತುರ್ತು ಆಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ಸರ್ಕಾಡ್ಕ 

ಒಡನೆಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯವರು ತ 

ತೀರ್ಮಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ. ರೆಡ್ಡೆಯವರೂ ಅವಡ್ಕ 
ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಅದರಂತೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಟೆ'' 

ಅದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಆಗಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿತು. 

ಕಾರ್ಯಾಂಗವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ. 

ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಿರಾಧಾರವಾದವು''. 

ತರುವಾಯ ೧೯೪೮ರ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಿ. ವೆಂಕಟರಮಣರಾವ್[ 

ನಿವೃತ್ತರಾದಾಗ, ಹಿರಿಯ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಶಿ ಶ್ರೀ ಜಿ. ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಅವರಪಣ[ೆ 

ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. 

ಮ ಮಧ್ಯೆ ಎಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಡಾ ಸಿ.ಎಫ್.ಡ. ಕಾಸ್ಟಾ ಎಂಬುವರು 

ರಹಸ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಒರಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರೆಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿ 

ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಆತರುವಾಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ವಕೀಲರೂ ಹಾಗೂನಾಗರಿಕ 

ಹಕ್ಕು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ಎಲ್.ಎಸ್. ರಾಜು ಅವರು ಜೂನ್ ೧೯ರಂದು "ಡೈಲಿ 

ನ್ಯೂಸ್' ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದರು. 

""ಏಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತು. 

ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆದ್ದ ಸದಸಜ) ಸರ್ಕಾದ 

ತುರ್ತು ಆಜ್ಞೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿಮಾಡಿದರು. 

ಆ ತರುವಾಯ ಜೂನ್ ೨೨ರಂದು ಅವರು ಪುನಃ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು "ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್” 

ಪಾದಕರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದು ೨೩ರ ಪತ್ರಿ ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಅದರ ಮುಖ್ಯ _ 

ಚಾರಹೀಗಿದೆ-" 'ವಕೀಲನಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು 

ಎಲ 

“0 

್ಕು 

ಖಜ೩ಿ 



ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಡಾ.ಡ. ಕೋಸ್ಟರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಪ್ರಸಂಗ ನನಗೆ 

ಆಘಾತವುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾನು 'ಂಕುವಂತ; ಬಕಈ4 ಸಮಿತಿಯ 

ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಸಮಿತಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಉಪಬಂಧಗಳು (ತುರ್ತು ಆಜ್ಞೆ 

ಅಧಿನಿಯಮ) ಹಿಂದಿನ "ಸ್ಟಾರ್ ಚೇಂಬರ್' ಎಧಾನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ. ಈ 

ಕ್ಷೌಉಪಬಂಧಗಳು ಅಧಿಕಾರಾತೀತವಾದವು, ಅಸಾಧಾರಣವಾದವು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ 

ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡುವಂತಹವು ಆಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ 

ಹಾಗೂ ಆದರಣೀಯ ಸಹೋದ್ಯೊ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮ್ರ 'ಎಿನಂತಿ ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು 

ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಹಾಗೂ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ 

ರೀತಿಯ ನೋವು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.'' 

ಈ ಪತ್ರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಎಸ್. ರಾಜು ಅವರು ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ 

ವಷಯ ಕುರಿತು ಬರೆಯಲಾದ ಸಂಪಾದಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 

ಅದೇ ಲೇಖನವನ್ನು ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿ ಕೆಯಲ್ಲೂ ಮುದಿ ್ರಿಸಲಾಗುವುದೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ 

ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಸ ಶ್ರೀರಾಜು ಅವರ ಪತ್ರಗಳ ವಿಷಯವು ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಗುವಂತಿವೆ 
೦ದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಲೇಖಕ ಎಲ್. ಎಸ್. ರಾಜು ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶಕ ಪಿ.ಆರ್. 

ರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ; "ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್' ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕ ಪಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರಿಗೆ 

ಸಮಿತಿಯು ೧೯೪೮ರ ಆಬಿತಿಷಿ ೨೫ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಧರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿಂದನೆಯ 

ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಂತೆ ನೊಟೀಸು ನೀಡಿತು. 

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ 
ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೧೯೪೦ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿಂದನೆ ಅಧಿನಿಯಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. 
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದು೧೯೩೦ರನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪದ್ದ ಅಧಿನಿಯಮವಾಗಿತ್ತು ಸಚಿತ್ರ 
ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತರಾದ .. ಎಸ್. ರಾಜು, ಹಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಿ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸ್ 
ಸಂಜ್ಞೇಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಬೇಪಿಸಿದರು. ೧೯೪೮ರ ಅಧಿನಿಯಮದ ೯ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಔಚಿತ್ಯ 
ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಮೃತತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ನಚ 
ಸಮಿತಿ ಳ್ಳಿ ಹಾಕಿತು. 



ಇವರುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಎರುದ್ದ ಮಾಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿಂದನೆಯ ಅಪರಾಧಗಳ 
ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ತಿರ್ಮಾನಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಸಾದಾ ಕಾರಾಗೃಹವಾಸಹಾಗೂ ೩೦ 
ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜುಲಾ ಶನೆಯ ಶಿಕೆ ಕ್ಷಯನ್ನೂ, ಜುಲ್ಮಾನೆಗೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ 
ಸಾದಾ ಕಾರಾಗೃಹವಾಸದ ಶಿಕೆ ಯನ್ನೂ ನೀಡಿತು. ಇದು ನಡೆದದ್ದು 1948 ರ ಜುಲೈ 14 
ರಂದು. ಈ ತೀರ್ಪು ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದು ಫ ಅವುಗಳ ನಕಲು ಆಪಾದಿತರಿಗೆ ಸಿಗು 

ವೇಳೆಗೆ ಸಂಜೆ 5.45 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ನ್ಯಾ ಯಮೂರ್ತಿ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಅದೆಃ 

ದಿನ ಈ ಮೂವರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನುನ್ಶಾ ಯಾಲಯದ ಕಚೇರಿವೇಳೆ ಮುಗಿದಿದ್ದ 

೬ ಗಂಟೆಗೆ ಆಲಿಸಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ನ್ಯಾಯಕ ಅಂಶಗಳು ಮೂಲಭೂ 

ಮಹತ್ವದ್ದೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಮೂವರೂ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ವಿವಿಧ 

ಉದ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವರುಗಳನ್ನು ಹಠಾತ್ತಾ ಗಿ 

ಬಂಧಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಲಾ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಮೀ 

ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಸಂಜೆ ೬.೩೦ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು: 

ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಆದೇಶದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದ 

ಮೂವರನ್ನು ತದನುಸಾರ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

ಆದರೆ ೧೯೪೮ ರ ಜುಲೈ ೧೬ ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವ 

ನ್ಯಾಯಾಲಕಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಮಿತಿಯು ನೀಡಿದ ದೋಷಸಿದ್ಧಿಯ 

ನ್ಯಾಯ ಪರತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕಿಲ್ಲಎಂಬಮೂ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು 

ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು 

೧೯೪೮ ರ ಜುಲೈ ೨೨ರಂದು ವಿಭಾಗ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಸಮಿತಿಗೆ ನೋಟೀಸುಗಳನ್ನು 

ನೀಡಿತು. ಸಮಿತಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಉಚ್ಚನ್ಯಾ ಯಾಲಯವುನೀಡಿ 

ನೋಟೀಸುಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರ ಕ್ರಿಯೆಯ ದುರುಪ ಯೋಗ : ಅವುಗಳನ್ನು 

ಸೀ ಆಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಾಜ್ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವುಗಳನ್ನು 

ಒಂದಿರುಗಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾ ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು 

ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಚಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 

5ನೇ ತಾರೀಖು ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 5ರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟು 

ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಜ್ಞ ಹೊರಡಿಸಿತು. 

ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅದೀಗ ತಾನೇ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹಸಿ ಹಸಿ ಕಾಗದವನ್ನೆ: 



ಓಡಿದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಲು ಮದ್ರಾಸಿನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ 

ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದ 

ಎಂ.ಪಿ. ಸೋಮಶೇಖರ ರಾವ್ ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, ಈ ತಿದ್ದು ಪಡಿ ಆಜ್ಞೆ ಯ 

ನಿರರ್ಥಕತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರು. ಮೊಕದ್ದಮೆ ಆಗಸ್ಟ್ 12ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪ್ಬ ಟ್ಟಿತು. 

ಮುಖ್ಯ ಪುನರ್ವೀಕ್ಷಣ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿತಾನು ವುಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ 

ತ್ರದ ಸಂವೈಧಾನಿಕ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತಎಂದು ಸರ್ಕಾರ 

್ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರು ೧೯೪೮ ರ 

ತೆಗಸ್ಟ್ ೧೧ರಂದು ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 

12ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾದ ವಿಚಾರಣ ಸಮಿತಿಯ 

ಶಿಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಿ. ಮೇದಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಚ್ಚನ್ಯಾ ಯಾಲಯದಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ 

ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೊ “ಕೋಡ ನ ನಾ ್ಯಯಪೀಠವನ್ನು 14 ಡೇತತ್ತ 

ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಜಿ.ಆರ್. ಯತಿರಾಜು 

ಶಿವರೂ, ಮದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೆ.ರಾಜ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರೂ ವಾದ 

ಸುಂಡಿಸಿದರು. 

. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರುಗಳಾಗಿದ್ದ ಮಿರ್ಲೆ ಎನ್. 
ಕ್ಬ್ನ್ಮಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಎಂ. ಹಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ರಾವ್, ಎಂ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು 
ಟ್ಟೂರು ಶ್ರಿ ಸತ 0೫ಕ್ಕೆ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದರು. 

ಮೂಲಭೂತವಾದ ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ _ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ 
ಕಿಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘವೂ ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ೋರಿತು. ಮದ್ರಾಸಿನ ಅಡ್ವೊ ಕೆಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಟಿ.ಆರ್. 
ಸಂಕಟರಾಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಸಂಘವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. 

ಎಸ್ನತಗೊಂಡ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
ರ - 'ನಿರೋದ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿತು. ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ 
'ಧಾರಗಳು ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು 
ಇಲಾವಕಾಶ ಅಗತ್ಯವಾದ್ದ _ರಿಂದ ತೀರ್ಪು ಕಾದಿರಿಸಲಾಯಿತು. 

ಆದರೆ ನಂತರದ ಎರಡೇ ವಾರದೊಳಗೆ ಮತು ು ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ 
ಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆಇನ್ನೊ ೦ದು ಆಜ್ಞೆ- ವಿಶೇಷ ಸಜ 



ಅಧಿನಿಯಮ (1948ರ ಅಧಿನಿಯಮ 61) ಹೊರಡಿಸಿದರು. 

ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹರಣೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಮಾನ್ಯ; 

ನೀಡುವಂತಹದಾಗಿತ್ತು ಸಮಿತಿಯು ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ವಿವೇಚನೆಯ 
ಮೇರೆಗೆ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಅವಕಾಃ 

ನೀಡುವಂತಹದಾಗಿತ್ತು 

ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಈ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯ ಔಚಿತ್ಯವ ; 

ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ, ಸಂವಿಧಾನಇನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ ಬರದಿದ್ದ 1948ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟಿ; 

ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಕೈ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ನ 

ಆದ್ದರಿಂದ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸದೆ ಬೇ! 

ವಿಧಿಯಿರಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು 1 ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆಜ್ಞೆಯನ 

ರದ್ದು ಗೊಳಿಸುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ೧೯೪೮ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೯ ರಂದು ನೀಡಿತು. ಅರ್ಜದಾರರನ 

ಪುನಃ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. 

ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಳಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಾ 

ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಲಹೆ, ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸರ್ಕಾ 

ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದ ಕೋಪೋದ್ರೆ ಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸೆಪ ಪ್ಪಂಬರ್ ೧೧ ರಂದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಎಲ್.ಎಸ್. ರಾ 

ಹಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಪಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್- ಇವರುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗ 

ಮಾಡಿತು. 

ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ವಿಚಾರಣೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ₹ 

ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾ ಯಮೂರ್ತಿ ಆರ್. ಪುಟ್ಟ ಹ ಅರಸ್ ಅವರು ನ್ಯಾ ಯಾಂಗ 

ಘನತೆಯನ್ನು, ಸಾ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಎರುದ್ಧ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ತೋರಿ 

ಅಸಾಮಾನ್ಯ ದಿಟ್ಟ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪತ್ರಿ ಕೆಗಳೂ, ನ್ಯಾಯಷೇತ್ತರೂ, 
ವಿಚಾರವಂತ 

ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ನಾಡು ವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರು, 

ಆದರೆಇವರುಗಳ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಸ
ರ್ಕಾರನಡೆದುಕೊಂಡರಿಃ 

ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರ ದಾಯ ಎನ್ನದೇ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ 

ಸತ್ಯ ಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೋರಾಡಲೇಬೇಕಾ
ಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಿ ಸುವ ನ್ಯಾಯ 

ಭಕ್ಷಕರ ಕೃ್ಮಲ್ಲಿ ? ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗಲಂತೂ 
ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರ ಹಾಗೂ ಗಂಜ! 



ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮಷ್ಟಿಯತ್ತ ಹೊರಳುತ್ತದೆ. 

ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಎಲ್.ಎಸ್. ರಾಜು, ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ, ಹಾಗೂ ಹಿ. ಬಿ. 

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನುಕುರಿತ ಉಚ್ಚ 

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು 

ಲೇಖನಗಳು ೫೫೦೬. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತ್ರಿಕಾ ಲೇಖಕ, ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ 

3. ಆಕಸ್ವಾವನಚನಕ ಜಗು ಹೊಂದಿದ್ದ ಡಿ. ಕಫ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು "ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ 
ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ೧೯೪೮ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೩ 'ರಂದು ನೀಡಿದರು. 

ದ್ಯ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಕಾರ್ಯಂಗದ ಅಸಹಕಾರವಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟನ 

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು ವ್ಯವಹರಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. 

ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಔಚಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಫನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೋಭಾವದಿಂದ 

ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಎಂಬ ಸಂಗತಿ ನಮಗೆಲ್ಲತುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿ ತರುವವಿಷಯ ಎಂದು 
ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ನುಡಿದರು. 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದ ಅರುಣೋದಯದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ 'ವನ್ನು 
ಭ್ವಕ್ರಪಡಿಸಲು. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜನೀತಿಯ ನ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ 
ಮೂಡಿಸಲು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ರಲ್ಲೂ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟುಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ 
ಸೇತುವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಡೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ""ತಾಯಿನಾಡು'' 
“ಡೈ ಲಿನೂ ್ಯಸ್'ಗಳಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಟ್ಟ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ, ತೊಟ್ಟ ನಿಲುವು ನಿಜಕ್ಕೂ 
ಆದರ್ಶಪ್ರಾ ಯಾ ಸೇ ಅಲ್ಲ ಅನುಸರಣೀಯವೂ ಹೌದು. ಅನುಕರಣೀಯವೂ 
ಹೌದು! 

ರರ 



ತಾಯಿನಾಡು 9. 11. 1928ರ ಪುಟಗಳಿಂದ 

ಪತ್ರಿ ಕೆಗಳ ಬಹಿಷಾ ರ 

(ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದುದು : ಒಂದು ಸಂವಾದ) 

ಎದ್ಯಾರ್ಥಿ; ಸಾರ್ ನಮ್ಮಸ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತಾಯಿನಾಡು, ಎಶ್ವಕರ್ನಾಟಕ, ವೀರಕೇಸ 

ಸಂಪದಭ್ಯುದಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಕೂಡದೆಂದು ಸರ್ಕಾರದವರು ಅಪ್ಪಣೆ 

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೆ? ಹಾಗೆಂದು ನಾನು ವೀರಕೇಸರಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ. ನಿಜವೇ ಸಾರ್? 

ಉಪಾ ಧ್ಯಾಯರು;- ಅದೆಲ್ಲನಿನಗ್ಯಾಕಯ?) 

ವಿ;- ಏನ್ಸಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ರೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ವಸೂಲ್ 

ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? 

ಉ;- (ಸ್ವಗತ) ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪೀಕಲಾಟಕ್ಕೆ? ಇಲಾಖೆಯವರು 

ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ, ಎಂದು ಕಳುಹಿಸುವರು; ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲಾ ಬಹಿರಂಗವೇ 

ಆಗಿಹೋಯಿತಲ್ಲಾ 

ವಏ;- ಏನ್ಸಾರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಫೀಸ್ ಮಾತ್ರನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಪೇಪರನ್ನ ಏತಕ್ಕೆ 

ತರಿಸಕೂಡದು ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳೋದಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೊ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಯ ಸಾರ್?) 

ಉ;- ನಾನೇನಪ್ಪಮಾಡಲಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ನಕರ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 

ಕೇಳಬೇಕು, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ. ಗ 6 ಆ ಪೇಪರುಗಳನ್ನು ತರಿಸಕೂಡದೆಂದು 

ಬರೆದಿದ್ದಾ] ರೆ. 

ಏ;- ಕಾರಣವೇನ್ ಸಾರ್? 

ಉ;- ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಹುಡುಗರ ಮನಸ್ಸುಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆಯಂತೆ. 

ವಿ;- ಮನಸ್ಸುಕೆಡುವುದೆಂದರೇನು ಸಾರ್? 

ಉ;- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಂಗೇ ಕೋರರಾಗುವರೆಂದು ಅವರ ಷಾ 
ಯನುನ ಹಾಗೆ 

ಕಾಣುತ್ತೆ 

ಏ;-ಏನ್ಸಾರ್, ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತರಿಸದೇ ಹೋದರೆ ನಾವು ಫಸ 'ಕೀಡಿಂಗ್ ರೂಮಿನ 

ಓದಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 'ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವೆ. 
ಅದಿರಲಿ ಸಾರ್. ನಮ್ಮದುಡ್ಡು 

ಈಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ತರಿಸದೆ₹ ಹೋ
ದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ರೂಮ್ 

ಫೀಸ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? 

ಎ (ಮೇಲಕ್ಕೂಕೆಳಕ್ಕೂನೋಡುತ್ತಾರೆ.) 



ಎ;- ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಮಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. 

ನಿಮಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕೊ ಬೇಡವೊ ಅನ್ನೋದನ್ನ. 

ಉ;- (ಸ್ವಗತ) ಏನೋ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೋಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ನಮಗೇನು 

ಮಾಡಿದವರು ಅನುಭವಿಸಲಿ. 

ವ್ಯ. ಇದು ಪಕ್ಚಪಾತವಲ್ಲವೆ ಸಾರ್, ನಮಗೆ ಬೇಡದ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು 
`್ಯರಿಸಬಹುದೋ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೇನು, ಸರ್ಕಾರದ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೇನು. 

ಉ;- (ನಗುವನ್ನು ತಡೆಯುವರು), 
ಎ;- ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀರಿ. 

ಉ;- (ಸ್ವಗತ) ಸಾಕಪ್ಪ ಈ ಸ್ಕೂಲು ಮೇಸ್ಟರ ಕೆಲಸ, ಈ ಗುಲಾಮ ಚಾಕರಿ. 
ಬೆಂಗಳೂರನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಡಲ್ ಸ್ಕೂಲಿನಿಂದ ಡಿಸ್ಟಿಸ್ ಆದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಧನ್ಯರು, ಅವರು 

ಧನ್ಯರು. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾದರು. 

ಏ;- (ಸ್ವಗತ) ಈ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು 

' ಭಯವೇನೋ,(ಮೇಷ್ಟಿಗೆ, ಕೈಮುಗಿದು) ಹೋಗಿಬರುತ್ತೇನೆ ಸಾರ್, ಈ ಎಷಯವನ್ನು ನನ್ನ 

ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗರ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. 

ಉ;- ಒಳ್ಳೇದು ಹೋಗಿಬಾಪ್ರ 

(ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವನೋದವಾಗಿಯೇ ಆ 
ಸುದ್ದಿಯ ಸಾರವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಗಮನಿಸಿ.) 

ರರ 



ಶತ್ರುವಿನ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರನೇನಲ್ಲ 
ಎಂ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ | 

ನಾನು ೧೯೩೬ರಲ್ಲಿ “ತಾಯಿನಾಡು' ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು 

ವರುಷ. ಮುಂದೆ ೧೯೪೫ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಉದ್ಕೊ ೇಗ ಅರಸಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು 

ಬಿಡುವವರೆಗೂ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಾಯಿನಾಡು] ಆಗ 'ಅತ್ಯ ಂತೆ 

ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 

“ತಾಯಿನಾಡು' ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಈ ಸಂಜೆಯ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಓದಿದೆಯಾ ಎಂದು ಯಾರೂ: 

ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಜೆಯ “ತಾಯಿನಾಡು' ಓದಿದೆಯಾ ಎಂದು ಕೆಳುತ್ತಿದ್ದವರೇ ಹೆಚ್ಚು. 

ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವ ಹಾಗೆ ಆಗ "ತಾಯಿನಾಡು' ವಿನ ತಿಂಗಳ ಚಂದಾ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ 

ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಮೊತ್ತ; 

ಜಿ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಲ ಅದು. ಅಲ್ಲದೆ ಆಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ನಂತರ 

ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳು ವುದನ್ನಾ ಗಲೀ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ 

ಚಂದಾದಾರರಾಗುವುದನ್ನಾಗಲೀ ಜನ `ದುಂದುಗಾರಿಕೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೇ ಬದಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಉಚಿತ ವಾಚನಾಲಯಗಳು ಇದ್ದೇನು 

ಪ್ರ “ಭ್ 

ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನಂತಹ ಸಾ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಯಲ್ಲಿ ಬಸವನಗುಡಿ ಗಾಂ 

ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಚನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯಶೊತು. ಪತ್ರಿ ಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ
್ತಿದ್ದೆವು. 

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಾಲಂಗಳ ಇಣುಕು ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತರಹ ತಿಣುಕಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರ್ಕಸ 

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕು ಸಲ ಯಾರಾದರೂ ದಯಾಮಯಿ ಅಲ್ವಿ 

ಸೇರಿದ್ದ ನಮ್ಮ ತಹ ಸಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 

ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿ ್ಯ ಓದುವುದೇ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಉದ್ದೆ ೇೀಗದ ಸಂದರ್ಭ 'ಅಿ
ದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿ] 

ಘಟನೆಗಳು ಹಲವಾರು ಸಲ ಭಯಾನಕವನಿಸಿದರೂ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನಾವಳಿಗಳು 

ಆಸ್ಚಿ ಯಾದ ಭಕ್ಪಣ, ಮ್ಯೂನಿಚ್ನ ಶರಣಾಗತಿ, ತದ ಚೆಕೋಸ್ಲಾವಾಕಿಯ 

ಆಕ್ರ ಮಣ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆ ಸ್ನ ದಾಪುಗಾಲು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಚಿತ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲಗಳು 

ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದ ಹೂರಣ. "ತಾಯಿನಾಡು' `ದುವುದಂದ! 

ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಡ್್ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಸ. 

"ತಾಯಿನಾಡು' ವಿನ ಭಾಷೆಮತ್ತು ಶೈಲಿ ಆಡಂಬರದ್ದಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ 



ಏ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ನವರ ಶೈಲಿಯೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದ್ದು, ತೆರೆಮರೆಯ ಉನ್ನತ 

ಯೋಧನ ಕೆಚ್ಚಿನ "ಶೈಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಾಕಷು  ಹರಿತವಾಗಿದ್ದ 

“ತಾಯಿನಾಡು' `ನ ವಾಗ್ಬಾ ಣಗಳ ಗುರಿ ಬ್ರಿಟಷ್ ದೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾರತೀಯ 

ಚೇಲಾಗಳು. ಜನತೆಯ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು 

ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜರ ಜ್ ಸಹ ಜಟಕಾ 

ಬುನಾಯಿತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿ ರಲಿಲ್ಲ. 

ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ, ತೀಕ ಕ್ಷೃಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ 

ಹಾಗೂಸ್ವಾತಂತ್ಕ ಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ “ತಾಯಿನಾಡು' 

ಏನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿತ್ತು 

೧೯೪೨ರಲ್ಲಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ತಲುಪಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ "ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟುತೊಲಗಿ' ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜನತೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ “ತಾಯಿನಾಡು' ವಿನ 

ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಹಿರಿದು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ "ತಾಯಿನಾಡು' ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಮತ್ತೂ ದು 

ಮುಖ್ಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಎರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವೆಂದ ಮಾತ್ರ ಕೈ 

' ಎನವೀಯ ಘನತೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದ ಮೇಲೆ ವಾಜಿಗಳಿ ಆಕ್ರ ಮಣಕ್ಕೆ "ತೆ 

್ಲೀಡುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಾಗಲೀ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು 

“ತಾಯಿನಾಡು' ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ನನ್ನ ಶತ್ರುವಿನ ಶತ್ರು ನನ್ನ 

ಮಿತ್ರ ಎಂಬ ಅಸಹ್ಯ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅದು ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ 

ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿತು. 

ಜನತೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ 

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಉದಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 

ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ “ತಾಯಿನಾಡು' 
ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿತು, ಪೋಷಿಸಿತು. 

ಅನುವಾದ: ಎಂ.ವಿ. ವೆಂಕಮ್ಮ 

ರರ ರ್ 



ಖ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಭಕತ ತಾಯಿನಾಡು 

ಕೆ.ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ 
'. 1956ರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಂಜೆ. ಆಗಿನ್ನೂ ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 
ಬಸವನಗುಡಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ ತನ್ನ ಭವ್ಯೇತಿಹಾಸದ ಹೊಳಪನ್ನು 

ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು 

ಬಸವನಗುಡಿಯ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗ ಈಗಿನಂತೆ ವಾಹನಗಳ ಗಜಿಬಿಜಿ 

ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ಬಸವನಗುಡಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗೋರ್ 

ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ಬೆಂಚುಗಳೇ ಆರಾಮಾಸನವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲ. 

ಆ ಸಂಜೆ ಯಾವುದೋ ಸಭೆಗೆಂದು ಪಿ.ಆರ್.ರಾಮಯ್ಯ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಯುವ 

ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸಭೆಯ ನಂತರರಾಮಯ್ಯ ಯುವಕ ಸತ ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ವಿ.ಎಸ್. 

ಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ಕರ್ "ಹಾಗೇ ಗಹಿ ಯು ಮಾತಾನಾಡುತ್ತ ಕಲ್ಲು ಬಿಂಚಿನ ಮೇಲೆ 

ಕೂತಿದ್ದಾ ತ ಅಣ್ಣಯ್ಯಣಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ರಾಮಯ್ಯನವರತ್ತ ತಿರುಗಿ” " ಸಾರ್ ತಾಯಿನಾಡೂನ 

ಇಂಪ್ರೂವ್ (1110109) 'ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಆದು ಬೆತೆಯಲ್ಲ ಸಾರ್ '' ಎಂದರು. ಆಗ 

ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ತತ್ಕ್ಟಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿ ಯೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದಂತೆಮಾ 

ಚ್ಟ ಇಂಫ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ 1 ದುಡ್ಡು ಹಾಕಬೇಕಷ್ಟೇ .. 

ನನ್ನತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಯಾರಾದರೂ ದುಡ್ಡೋರು ಸಿಕ್ವಾರೇನೋ ಅಂತ'' ಸತ 

ಆಗ ನಾನೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣಯ್ಯ "" ಇವರನ್ನು ಟ್ಟೆ 

ಮಾಡೀ ಸಾರ್'' ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನೆಪವಾಗಿ "ನಾನು ಮರುದಿನ ಸ! ಸೇರಿದ್ದು ಬೀಜ ॥ 

ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಆಗರಾಮಯ್ಯ ನವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿನಾಡುವಿಗೆ ಹಣ 

ಕೊರತೆ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಯಾವ 'ನೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಲ್ಲಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು, 

ನಾನುಆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನನ್
ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೆಲುಕು 

ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೆ. 

ಹಣವಿಲ್ಲದ ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ತಾಯಿನಾಡುವನ್ನು ಹ
ಣವಂತರೊಬ್ಬರ ವಶ 

ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ತಾಯಿನಾಡು ಚಿನ್ನಾಗಿ ನಡೆದು ಪ್ರವೃದ್ಧ ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ
ುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಬ 

ಅವರದು. ತಾಯಿನಾಡು ಉಳಿಯಬೇಕು. “ಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆಯಿಂದಲೇ ಹಣ 

ಹ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಸರಾಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನು ವುದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ 

ಭ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಸಾಹುಕಾರ
ರ ಹಣ ತಾಯಿನಾಡುವನ್ನು 

ಬಸ ಎನ್ನು. ವುದು ಬೇರೆ ಮಾತು . 



ಅರವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪಿ 

ರಾಮಯ್ಯ `ಅವರ ನಿಜವಾದ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಣಿಕೆ ಏನು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಹರಕು ತತ ಬಾರಿ 

ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೆ. “ವಿಚಾರ ಮಥನ'' ನಡೆಸಿದ್ದೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಹತ್ತಿರ 

ಮಾತನಾಡಿದ್ದೂ ಉಂಟು. ಆಗನನಗೆದೊರೆತಶಚಿತ್ರ : ರಾಮಯ್ಯ ಅವರವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ 

ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಪತ್ರಿಕಾ (ಗಾಗಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕಾಣಿಕೆ 

೩ ಅಪಾರ. 

ಆದರೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ವೃತ್ತಿ ಶಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧದ ಸೈದ್ಧಾ ತಿಕ 

ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ. ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಎಡಿ ವರು 

ವರ್ತಿಸಿದ ರೀತಿ-.ನೀತಿಯನ್ನು, ಬಹು ಹಿಂದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ, 

ದುಡ್ಡಿನ ಬಲವೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಎಚ್ಚಿತ್ತ ಜನವರ್ಗದ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 

ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಾಯಿನಾಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ 

ರೀತಿ-ನೀತಿ ಕಂಡಾಗ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಆತೃಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿದ ಧೀಮಂತ 

ಪತ್ರಕರ್ತ, ಅನಂತರ ಪತ್ರಿಕಾಮಾಲಿಕ , ರಾಜಕಾರಣಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ - ಇತ್ಯಾದಿ ಎನ್ನುವ 

ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿತ್ತು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ 

ಜೀವನದ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರಂತಹ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 

ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನನಗಂತೂ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ 
ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿಯೇ ನೋಡುವಾಗ, ಕನ್ನಡನಾಡಿಗೆ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ 

_ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಡ್ಡದೋ ಅಥವಾ ತಾಯಿನಾಡುವಿನ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಡ್ಡದೋ 

ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಒಂದುವೇಳೆ ರಾಮಯ್ಯಅವರಿಲ್ಲ ದಿದ್ದರೆ ತಾಯಿನಾಡುವಿನಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಜನ್ಮತಾಳಿ -ಬದುಕಿ 
ಬಾಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತೆ ? (ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಇತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ತಾಯಿನಾಡು 
ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ) ಅಥವಾ ತಾಯಿನಾಡು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ 
ಬಾಳು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತಿತ್ತೇ?. 

ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಯ್ಯ- ತಾಯಿನಾಡುವಿನ ಅಂತರಂಗ- ಬಹಿರಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನಾಗಿ 
ಬಲ್ಲವರಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಬಂ ಸಾಧ್ಯ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು (ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಜನರ ಮಾತಿದು) ರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು 
ಇಯಿನಾಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು 

ಆದರೆ ರಾಮಯ್ಯಅವರೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂತೆ, ಅವರಿಗೆ 



ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ- ತಾಯಿನಾಡು, ಡೈಲಿನ್ಯೂಸ್, ವಿಳಾಸವೇ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ 

ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವುದು ಅದೇ ವಿಳಾಸ. 

ಮದರಾಸಿನಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಂಧ್ರಕೇಸರಿ ಪ್ರಕಾಶಂರಿಂದಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪಡೆದ, ಸ್ವರಾಜ್ಯ 

ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಕೆ.ಎಂ. ಪಣಿಕರ್ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿದ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆ 

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಾತ್ಮೀದಾರರಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೈಲಿನ್ಯೂಸ್ನ ಕೆಲವು 

ಸಂಪಾದಕೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿಂಚಿದ್ದಾನೆ. 

ಪಿ.ಆರ್.ರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಾಯಿನಾಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದೇ 

ಮಾಲಿಕರಾಗದೇ) ಕೇವಲ ಪತ್ರ ಕರ್ತರಪ್ಲೇ ಆಗಿದ್ರೆ (ಸ್ಮರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ದಿದ್ದರೆ ಬೀರೊಂದು 

ಅವರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ: ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಏನೋ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ 

ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿ "ಷ್ ಬರಹಗಳು ( ನಾನು ನೋಡಿರುವುದು “ಕಲವನು _ ಮಾತ್ರ) ಆ ಕಾಲದ ಇತರ 

ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗುವಂಶಹದ್ದೇ. ಡೈಲಿನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿ ಕ ನ 

ಕಾ 

ಭ್ಯ 
ಕತಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ 

ಎಂಡಿ 

ರೆ ಚ್ಚ 

3. 
.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಬಹುವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಾಯಿನಾಡು 

ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಿವೆ: ಎನ್ನುವಾಗಲೂ ಡೈಲಿನ್ಯೂಸ್ ಪ ಕೆ ಇಟ 

ಸಿದ್ದವಾಗಿತ್ತು . (ಅಚ್ಚಾಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ್ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರಷ್ಟೇ) ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಒಲವು 

ಇಂಗ್ಲಿಷಿನತ್ತ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗುವ ಕಡೆಗೇ ಇದ್ದರೂ, ಅವರ ಇತರ | ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು 

ಇ 
ತಾಯಿ ಯಿನಾಡುವಿನತ್ತ ಅವರನ್ನು ದೂಡಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ “೨ನುಮಾನ ನನ್ನನ್ನು ಸ 

ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ “ಕಾಡಿದೆ. ರಾಮಯ್ಯ ಆವರಂತಹವರ' ಕೃಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿನಾಡು ಇ 

ಹೋ ಹ ಟಟ ಜವ: ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆಕ 

ತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಒದಗಿದ ದುಸ್ಥಿತಿಯೇ ೯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. 

ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಮೂಲತಃ ಪತ್ರಕರ್ತ. ಪತ್ರಿ ತ್ರಿಕಾ ಮಾಲಿಕರೂ ಆದರು . ಆದರೆ ಆವರು 

ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ
 ಆಗಲಿಲ್ಲ 

ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು 

ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ವ ದೂಡ್ವ ಸೋಲು. 

ಎ.ಜೆ. ಕ್ರಾನಿನ್ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಆದರ್ಶ ದುರಂತ ವೃತ್ತಿಪರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರ ಣವನ್ನು 

ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ 1940 ರ ನಂತರದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಆರಿಸಿ 

ಈಗಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು "" ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವೀ! 

ಪತ್ರಕರ್ತ'' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಪರ ಇತ! ಬೇರೆ. 

ಲಗಿ 

ಬ್ 
ಟು 

ಲ ೪ ಟು 

ರ್ಕರ್ಗರ್ 



ನಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು 
ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ 

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ನಿಷ ಸವಂತ ಪತ್ರಿ ಕೋದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಲ್ ರಾಮಯ್ಯನವರು 

ಅಗ್ರ ಗಣ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅವರಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುತಿ ರುವುದು 

ನಾವೇ ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡಂತಿದೆ. ಅವರೆಂದೂ 'ಜಂಹಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೂ 

ಸನ್ಮಾನಗಳಿಗೂ ಆಶೆಪಟ್ಟವರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ ಗಳಿಸಿರುವ 

ಸಾಧನೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಜಗನ್ನಿಯಾಮಕನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿಂಶ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶ್ರೀರಾಮಯ್ಯನವರಂತಹ ಗುಣಾಡಢ್ಕರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ 

ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 

ಪುನರ್ವಿಂಗಡನೆ ಆದ ಮೇಲೆ, ಅವರೂ ನಾನೂ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ 

ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೆವು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 

ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯನವರ ಹೆಸರನ್ನೂ, ಅವರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ 

ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಯ್ಯನವರು ಪತ್ರಿಕಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಂತೆ ಆಚರಿಸಿ, ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ 

ಅನೇಕ ಎಡರು ತೊಡರುಗಳನ್ನನು ಭವಿಸಿ, ಆವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂತನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನೇ 

ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆನಿಂತು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನೋಧರ್ಮದ ಪೂರ್ಣ 

ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಈ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 

ಬಂಡವಾಳವಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನಾನುರಾಗವೇ ಅವರ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ 

ಧೈರ್ಯಗುಂದದೆ, "ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. 
ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪನ್ನರಾದರು. ಅವರ ಲೇಖನ ಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನೋಭಾವನೆ 
ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು ಅಂದಿನ ನಿರಂಕುಶಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು 
ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ತೊಂದರೆ, ಬಂದರೂ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಸಿ 
ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಅವರ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು ಅಂದಿನ 
ದಿವಾನರು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಗಳುಭಟ್ಟರ ಮೂಲಕ ೫೦, 000 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹಣ 
ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆಂದೂ, ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಿಃ ಸ್ವಾರ್ಥ 
ಸೇವಾಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆಂದೂ. ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಅವರ ಅಸಮಾನ 
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. 



ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು 

ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಧ್ಯೇಯಬದ್ದರಾಗಿ ದುಡಿದು ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರಶೀಲರು 

ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು 

ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿದೆ. 

(1969ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ 
ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಿಂದ) 

ರ್ನರ್ಗರ್ 

""ಟಿರನಿ ಆಫ್ ದಿ ದರ್ಬಾರ್ ಡ್ರೆಸ್'' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ "ವೆಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್' 

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಉಪ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದರು. 

ಮಹಾರಾಜರ ದರ್ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದರ್ಬಾರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ 

ಕೋಟು, ಪೇಟ, ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಷರಾಯಿ ಧರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ 

ನಿಯಮವಿತ್ತು ರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಶುಚಿಯಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಪು 

ಸಾಕೆಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದ ರು. 

ಸಂಸ್ಥಾ ನದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ಲೇಖನ ತುಂಬ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಯಿತೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. 

ರರ 



ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ 
- ಕುವೆಂಪು 

೮-೧೧-೧೯೩೨: 

೭-೧೧-೧೯೩೨ನೆಯ “ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ನನ್ನ ಕವಿತಾ ವಾಚನದ 

ಪ್ರಶಂಸೆಯ ವರದಿ: 

ಶೀ ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು. 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಘದವರು ಶನಿವಾರ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ 

ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಕವಿತಾ ವಾಚನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರು. ಶೀ ಬಿ.ಎಂ. 

ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಸಭಾಭವನವು ಸಹೃದಯ 

ಶ್ರೋತೃವೃಂದದಿಂದ ನಿಬಿಡವಾಗಿತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯೋತ್ತಮರ ಪರಿಚಯವನ್ನು 

ಸಭೆಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕವನಗಳನ್ನು ಓದುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು 

ಎದ್ದಕೂಡಲೇ ಕರತಾಡನ ಪ್ರಶಂಸಾಧ್ವನಿಯು ಸಭಾಭವನವನ್ನು ಕಂಪಿಸಿತು. ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ 
ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಕಮನೀಯವಾಗಿ ರಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಮ್ಮೊ ಮೆ ಕೋಗಿಲೆಯಂತೆ ಕಲರವ 
_ನಿಯಿಂದಲೂ, ಒಮ್ಮೊ ಮ್ಮ ಸಿಂಹಗಂಭೀರ ಗರ್ಜನೆಯಿಂದಲೂ, ಒಮ್ಮೊ ಮ್ಮ ದುಂಬಿಗಳ 
ರೀಂಕಾರದಿಂದಲೂ ಪಠಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಸಭಿಕರು ಕವಿಪುಂಗಐಎ 

(""ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ'' ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಎಶಿಷ್ಟ 
ಆತ್ಮಕಥೆ -ತಾಯಿನಾಡು "ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರುವ 
ಕನ್ನ ಡಿಗ'ರಿ ಹಾರೈಕೆ ಯನ್ನ ಅವರು ತ'ಎನ್ಮು ಪ್ರ 
ಆತ್ಮಗಾಥಾದಲ್ಲಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.) 

" ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಕವಿತಾಂಬುಧಿಯ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಮೋದಿಸಿದರು. ಅವರ 
ಕವಿತಾ ರಮಣಿಯು ಹಿಮವಂತನ ಪ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಜಾಹ್ನವಿಯಂತೆ ಪರ್ವತ ಶೃಂಗಗಳಿಂದ 
ಕುಣಿಕುಣಿದು ಧುಮುಧುಮುಕಿ ಗಂಭೀರ ಪ್ರವಾಹಿನಿಯಾಗಿ ಸಾಗರಮಂ' ಸೇರ್ವಂತೆ 
ಆಕರ್ಣಿತರ ಅಂತರಂಗಮಂ ಆಹಾ _ದಿಸಿತು. ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಕವಿತಾಪ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಇಂದಿನ 
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು. ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಇತೋಪ್ಯತಿಶಯವಾದ ಸರಸ್ವತೀಪ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು 
ಪಡೆದು ಕನ್ನಡ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ಭೂಮಿಗೂ 'ಶಿರೋರತ್ತವಾಗಿ 
ಪರಿಣಮಿಸಲ ಎಂಬುದೇ ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ. 



ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಘದವರು ಇಂತಹ ಕವಿತಾ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿ 

ಕತಕತ್ತರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 
ಲ ಲಕಶೆ 

"ತಾಯಿನಾಡಾು' ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಾರೈಕೆ 

-ಶ್ರೀಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಇತೋಪ್ಯತಿಶಯವಾದ ಸರಸ್ವತೀ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಕನ್ನಡ 

ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತ. ಭೂಮಿಗೂ ಶಿರೋರತ್ನವಾಗಿ 

ಪರಿಣಮಿಸಲಿ-ಹರಕೆಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಗೂಡಿದುದುನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ' 
ಜನಮನದ ಹಾರೈಕೆ, ಹರಕೆ ಮತ್ತು ಅಭೀಪ್ಲೆಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ 

ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಮಹಾ ಕಾದಂಬರಿಗಳಾಗಲಿ 

""ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಾಗಲಿ'' ಹೊರಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದರ ಸೂಚನೆಯೂ 

ಬಹಿಃಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಗೋಚರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತಿಗಳು 

ಮಾತ್ರವೇಅಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಿಮರ್ಶಕ ಮತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ನಿಷ್ಠುರ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಯ ವಿಚಾರವಂತರೂ, 

ಈಗ ಓದಿದರೆ ಆಶ್ಚ ರ್ಯಪಡಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ 

ಎದ್ವಾಂಸರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ... 



ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ 
ಎಸ್.ಎಂ. ಸಾಗರ್ 

"ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ೧೯೩೬ರ 

ವೇಳೆಗೇ ಜರ್ಮನ್ ಕ್ಯಾಮರಾವೊಂದನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆಂದು 

ತ. ಕೇಛಬಲ್ಲೆ. ನನಗೆ "ತಾಯಿನಾಡು' ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆದದ್ದು ೧೯೪೬ರಲ್ಲಿ. ನಾನಿನ್ನೂ ಆಗ 
ಎಸ್.ಜೆ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ 

ಟೋಗ್ಯಫಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವೆಂಬಂತೆ ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆ ಇದ್ದುದು 

ಅಂದಿನ "ತಾಯಿನಾಡು' ಕಚೇರಿ ಇದ್ದ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಒಂದನೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಟ್ಟಡದ 

ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮೊದಲು ಪಿ.ಬಿ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೂಲಕ ರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು 

ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಪ. ಬಿ.ಎಸ್. ಅವರೇ ನನ್ನ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ 

ಹಾ ರ್ ಶತ 

ಮಹಾರಾಜ ಜಯಚಾಮರಾಚಿ ೇೀಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ನಪ ಪ್ರಧಾನ 
ಪೋ ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನೂ ಎಡಪ ಾ: ಅವರ ಎಡಪ ಕೃದಲ್ಲಿ ದಿವಾನ್ ಆರ್ಕಾಟ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ 

ತ್ತುಸಃ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಡಾ. ಟಿ.ಸಿ. ಎಂ. ರಾಯನ್. ಅವರನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಬಲಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಸ್ಕೌಟ್ 
ಕಮೀಷನರ್ ಮೇ ಜರ್ ವೈ ಎ.ಕೆ. ಮೂರ್ತಿಯವರೂ, ಒಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರೂ ಇದಾರ 

ಎ 

"ತಾಯಿನಾಡು'ನಲ್ಲಿಎಸ್.ಎಂ. ಸಾಗರ್ ಅವರ ಪ ಸ್ರಥಮಸು ದ್ದಿ ಚಿತ್ರ 
ಹ್ 



` ಎಂದು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು. ರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಖ 
ನೋಡಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು "ನಾಳೆ ಬಾ'' ಎಂದರು. ಮರುದಿನ ಹೋದೆ. ಅಂದು 
ಮೈಸೂರಿನ ಬಾಬು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೌಟ್ ಹೆಡ್ಕಾ ್ವರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ 
ಭೇಟಿಕೊಡುವವರಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ಸೂಡಬೇಕಿಂಬ ಕೆಲಸ ಮ ಬದ. 
ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. 

ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡಿದು 
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತೆಗೆದ ಪೋಟೋ ಮಹಾರಾಜ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ 

ಒಡೆಯರ್ ಅವರದ್ದು. ಮತ್ತೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವಾಗಿ ತಾಯಿನಾಡು 
ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಚಿತ್ರವೂ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರದ್ದೇ. 
ಇದೊಂದು ಸೋಜಿಗವೇ ಸರಿ. 

ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರ 

ತೆಗೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ 

ನನಗೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಧನ ಸಹಾಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತೇಜನ, 

ಬೆಳೆಸಿದ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ 

ಹಾಕಿದ ದಿನಗಳವು. 



ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳು 
-ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ 

(೧೯೬೧ರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶದ ವಿಶೇಷ 

ಕುರ್ಷಿರ ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು ಬರೆದಿದ್ದ ಲೇಖನವಿದು.) 

ನಾನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಈಗ್ಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. 
ನಲವತು, ವರುಷಗಳ ಅಂತರವೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಆಗಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ 
ಈಗಿನಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ 
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿತು. ಆಗಿನ ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ 
ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು 
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ. 

ಎ ಎ 

ನಾನು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮಹಾತ್ಮಾಜಿಯವರ ಅಸಹಕಾರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕರೆಯನ್ನು 
ಮನ್ನಿಸಿ, ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಾನು ಆಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆನು; ಅದೂ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ; ನಿಗದಿಯಾದ ಸಂಬಳ 

-ಶೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ೧೯೨೨ನೇ ಮಾರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾಜಿಯವರು ದಸ್ತಗಿರಿಯಾಗಿ 
ಕಾರಾಗೃಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಸಹಕಾರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮಂದಗತಿಯನ್ನು ತಾಳಿತು. 
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಬರುವುದೆಂಬ ಮಹಾತ್ಮಾಜಿಯವರ ಪ್ರಚಾರವೂ 
ತಟಸ್ಥವಾಯಿತು. ನಾನು ಕೂಡ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವ ಸ್ಯೂಲಿನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. 

"ಸ್ವರಾಜ್ಯ' ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಪುಷ್ಪವಾದ ಯಾವ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತುಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಯೂ ಆಗ *ನ್ನಡ ದೇಶದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಚ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಆಗ ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ "ಸ್ವರಾ ಎ ಕಿಂಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಯುತವಾಗಿ ಟಿ. ಪ್ರಕಾಶಂರವರೂ ಅವರ ಖತ್ರರೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಯೋಗದಿಂದ ನನಗೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಸಂಪಾದಕನ 



ಸ್ಥಾನ ದೊರೆಯಿತು. ನಾನು ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿದ್ದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ನನಗೆ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಎಷಯವೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾನೇ ""ದೀನವಾಣಿ'' ಯೆಂಬ ಕನ್ನಡ ಪಾಕ್ಟಿಕ ಪತ್ರವನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. 

ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳು 

""ಜಯಕರ್ನಾಟಕ'' ದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ಮ 

ಉಂಟಾಯಿತು. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಾನೇ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಏಕೆ 

ನಡೆಸಬಾರದೆಂಬ ಯೋಚನೆ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ನನಗೆ ಆ ಯೋಚನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ 

ಮದ್ರಾಸಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. 

ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊರಡಿಸಲು ಸರಕಾರದಿಂದ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಬರುವುದೇ ಒಂದು ವ ರ್ಷವಾಯಿತು ಮತ್ತು 

ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ನನಗೆ ಧನ ಬೆಂಬಲವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೆ ರಡು 

ವರ್ಷಕಾಲ 'ಮದ್ರಾ ಸಿನ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ದಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ. ಮಾಡಿದೆ. "ಟೀಗೆ 

ಬಾತ್ಮೀದಾರನಾಗಿದ್ದಾ ಗಆಗಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯ ಮತ್ತುನ್ಯಾಯ ವಿಧಾಯಕ ಸಭಿಯ 

ಕಾರ್ಯ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ""ಸ್ವರಾಜ್ಯ'' ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿ (ಹಿನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ 

ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಸಭೆಗಳ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. 

ಇಂತಹವರ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಪತ್ರಿ ಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 'ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿತು. 

ತಾತಯ್ಯನವರೊಡನೆ 

ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯೇ ಮೈಸೂರಿನ ವೃದ್ಧ ಹಿತಾಮಹ ಎಂ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರು (ತಾತಯ್ಯ) 

ನನ್ನನ್ನು "ಮೈಸೂರಿಗೆ 'ಬಕಹೇಳಿ ಅವರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒ2ಸಮಜಂದರು. ಆಗ ಅವರು 

"ವೆಲ್ ಆಡ್ ಮೈಸೂರ್'' ಎಂಬಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಿನಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನೂ, ""ಸಂಪದಭ್ಯ ದಯ'' 

ಎಂಬ `ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೂ, ""ಮೈಸೂರ್ ಪೇಟ್ರಯಟ್'' ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ ವಾರ 

ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತು"ಸಾಧ್ವಿ' "ಎಂಬಕನ್ನಡ ವಾರಪ ತ್ರಿಕೆಯನ್ನೂ ನಡ
ೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನನ್ನು 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿ ಕೆಗಳಾದ " "ವಲ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್'' ಮತ್ತು ""ಮೈಸೂರ್ ಪೇಟ್ರಿ ಯಟ್”” 

ಎಂಬುವುಗಳಿಗೆ ಸಂಪಾದಕನನ್ನಾಗಿ ಡಿದರು ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ 

ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜಕೀಯ, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ಪರಿ
ಚಯ ನನಗೆ: 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು. 8 ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಚ ಣವೇ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಬಹುದ್ದು 

ಡಾಂಭಿಕವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯದೆ ಸರಳವಾದ 
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳು ಬರಬೇಕು, 

ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನನಗೆ. 



ಸ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಉಪಕಾರವಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೇ ಗಹನವಾದ 

ಷಯವನ್ನಾ ದರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲು ನಾನು 

ಕ ಪಡುತ್ತಾ ಬಂದೆ. ಆಲಂಕಾರಿಕವಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದೆ. 

ಇದರಿಂದ ನನಗೆ "ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ 

ಇತರರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸದೆ ಬರೆಯುವ ಪಾಠವನ್ನೂ ತಾತಯ್ಯನವರು ನನಗೆ 

'ಛಛಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಮನೋಭಾವವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. 
""ತಾಯಿನಾಡು'' ಎನ ಹುಟ್ಟು 

೧೯೨೭ನೆಯ ಸೆಪ್ಟಂಬರದಲ್ಲಿ ನಾನು ""ತಾಯಿನಾಡು'' ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 

ಕನ್ನಡ ವಾರ ಪತ್ರಿ ಕೆಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಮುಖ್ಯೊ ದ್ದೆ ೇೀಶ ಆಗ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದ ಸರ್ 

ಮಿರ್ಜಾರವರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರ ಪಜೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ 

ನಡೆಯಬೇಕೆಂದೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ ರಜೆಗಳ ಸೇವಕರಂತೆ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ನಾನು ವಾರ ವಾರವೂ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಸ ವಾಕ್ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಭಾ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತೇ ನಾನು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 

ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದೇ 

ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಶಾಸನಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. *" ತಾಯಿನಾಡು''ವಿನಲ್ಲಿ 
ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿದುವು. ಜನಬೆಂಬಲವೂ ಕೂಡ 
ಪತ್ರಿ ಕೆ "ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂತು. ಶಿ ನರ್ಷದೊಳಗೆ ನಾನು ವಾರ ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನು ದಿನ 
ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ. ಮಾಡಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗರಂದು 
ಪಾ ರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಪುಟವಿದ್ದ “ತಾಯಿನಾಡು'ವಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಸಿನ ( ಅರ್ಧನಯಾ 
ಪೃಸಾ) ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ "ತಾಯಿನಾಡು' ವಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯೂ 
ಅಭಿಮಾನವೂ ಉಂಟಾಯಿತು. ದಿನವೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದ ಪು ಪತ್ರಿ ಕೆಗಾಗಿ' 
ಜನರು ಕಾದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ೨-೩ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. 
ಅದರೂ ““ತಾಯಿನಾಡು'' “ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು 

ಜ್ 

ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಾದ ಮೇಲೆ "ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 
ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ "ತಾಯಿನಾಡು' ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು ನಃ ಬ] 

*ಶಿ೦ಿದ ವಿಷಯ, ದಿನ ಪ್ರಿ ಕೆಗೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯೇ ಜೀವಾಳ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಎ. 
ರಾಯಟರ್ ಸುತ್ತದ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಿಂದ ಗ ಸುದ್ದಿ _ಿಗಳನ್ನು “ತರಿಸಿ ಜು 
ಮಹಾತಾ ಒಜಿಯವರು ೧೯೩೧ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಿನ ರೌಂಡ್ಟೇಬಲ್ ಸಮ್ಮೆ ಳನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 



ಲಂಡನ್ನಿನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸು ದ್ದಿಯನ್ನು ತರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಕ್ಕಾಗಿ 
ಮಾತ ತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಸು ದ್ದಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ' ತಾಯಿನಾಡು' ವನ್ನು ಆದರಿಸುವ ಹ 
ಆಯಿತು. 

ಸುದ್ದಿ ಗಳ ಪ ರೈಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗಾಮಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು "ತಾಯಿನಾಡು' 
ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಿ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯವನ್ನು, 
ಪ್ರ ಪಕಟಿಸದೆ ಏವಿಧಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ. 
ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮನ್ನಣೆಯೂ ಗೌರವವೂ "ತಾಯಿನಾಡು'ವಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು. 

ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ “ತಾಯಿನಾಡು'ವನ್ನು 
ಬೆಳೆಸಲಾಯಿತು. ರೋಟರಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ “ತಾಯಿನಾಡು'ವನ್ನು 

ಮುದ್ರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ೩೦ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ "ತಾಯಿನಾಡು' ಬೆಳೆದು. 

ದೇಶಭಾಷಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಗಣ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಈಗ ಅದು. 

ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. 

` ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನಾ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. 

ಅದರಲ್ಲಿ "ತಾಯಿನಾಡು' ಮುಖ್ಯವಾದುದು. "ತಾಯಿನಾಡು'ವನ್ನು ನಾನು ಒಂದು 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವೆಂದು 

ಭಾವಿಸಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ನಾನಾ ಅನುಭವಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. 

ಬಾತ್ಮೀದಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಲೇಖಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 
ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇ ಅಡ್ರೆಸ್ 

ಅಂಟಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಟಾಂಪ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪಾರ್ಸಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. 

ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ನನಗೆ ಆ 

ಉತ್ಸಾಹವೂ ಇಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. 

ಪತಿ ತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವು ಒಂದು ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ; ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಸಾಹಸಿ. ದಿನದಿನವೂ: 

ಏನಾದರೂ ಹೊಸದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು, ಹೊಸ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. . 

ಬಾತ್ಶಿ ೀದಾರನಾಗಲೀ, ಸಂಪಾದಕನಾಗಲೀ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಲೀಕನಾಗಲೀ ಸಾಹಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ: 

ಮಾತ್ರ ವೇ ಅವನ ಕೆಲಸಕಳೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು 

ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಮೇರಿಕಾವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಕೊಲಂಬಸ್ನಂತೆ: 

ಪತ್ರಿ ಕೋದ್ಯಮಿ ಅತ್ಯ ೦ಂತ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಶೆಯನ್ನು ಕಾಟ ಟೀಕು, ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ: 

ಮಾತ್ರವೇ ಪತ್ರಿ ಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. 



*“ತಾಯಿನಾಡು'' ಹಸ್ಮಾಂತರ 

ಹ. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್. 

ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಮಾರಾಟ ಆದ ಸಂದರ್ಭ 

ಅನಿರೀಕ್ಬಿತವಾದುದು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಆಕಸ್ಥಿಕವಾದುದು. ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು 

ಇ್ರೆದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಅಸಾಧ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಪ್ರಬಲ 

ಕಾರಣವಾಯಿತು. 

1956 ನೇ ಇಸವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಅವನತಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕಷ್ಟಗಳು ಒಂದಾದ 

ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಮುತ್ತಿದವು. ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚು 

ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಮೀರಿದ್ದರು. ಸಾಲದ 

ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ವರಮಾನವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಯಿತು. ಕಚೇರಿಗೆ 

ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹಣ ಬಾಕಿ ನಿಂತವು. 

ಕೆಲವು ಏಜೆಂಟರ ಮೇಲೆ ದಾವಾ ಸಹ ಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 
ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಕಂತು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಾಲದ ತೀರುವಳಿಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 

ಸಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಅವಶ್ಯಕವಾದ 

ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರಾಮಯ್ಯನವರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು 
ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರ ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 
ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕ ಆದರೆ 'ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಹಿತಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 
ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವದಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು 
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ ರುಗಳು. ಅವರು ರಾಮಯ್ರ ನವರಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಲು ಮತ್ತು ಬೇಕಾದ 
ಬಾಯ ಹಾಡಲು ಮುಂದಾದರು. ಬೇರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದು 
ಅಥವಾ ಷರತ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಸಾಧುವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು 
ರಾಮಯ್ಯ ನವರ ಅನಿಸಿಕೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಡಿದರು. ಮತ್ತು 
ಬಡಿ ತುಂಬುವುದರಲ್ಲಿ ಶಾೂಯು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡದಿರಲು ಮತ್ತು ಏಳಂಬವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಲೂ 
ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತುಂಬಾ ಸಂಕೋ ಚ ಪಟು ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈ 
ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟರುಗಳು 
ಮಯ್ಯ ನವರ ಪಾ ್ರರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು. ಅವರಿಗೆ 

ಅನುಕೂರರಾಗಿದ್ದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಾ ಬಂತು. ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ 
ಧೈರ್ಯ ತೀರಾ ಉಡುಗಿತು. ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು 



ನಷ್ಟ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಏರುತ್ತಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಶ್ಯಕವಾದ 
ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಪತ್ರಿ$ ನಡೆಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮನಗಂಡು ಪತ್ರಿಕೆ 
ಮತ್ತು ಮುದ್ರ ಣಾಲಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವುದು 
ಒಳ್ಳೆ ಯದು ಎಂದು ಸ್ವತಃ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡರು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ ಪಿ.ಬಿ 
ಶ್ರಿ "ನಿವಾಸನ್ ಅವರ. ಅಭಿಪ್ರಾ ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಹುದು. 

ಅನಂತರ ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರ ನೆರವಿನಿಂಡ' 
ಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಸ ಹಚ್ಚಿ ಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ದೊರೆತರೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿಗೆ 
ಅಡ್ಡಿ 1! ಮತು ತಾವು" ಇಕ್ಕಟ್ಟಿ ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು 
ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿ ಕೂಡಲೆ₹ ನಗರ ಪ್ರ ಪದೆೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರುಘಟ್ಟಕ್ಕೆ 
ಹೋಗಿ 1957ನೇ ಇಸವಿ ಜನವರಿ 1ರಂದು ಕ್ರ ಯಪತ್ರ ಕೆ ರುಜುಮಾಡಿದರು. ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು. 
ಮುದ್ರಾ ಣಾಲಯವನ್ನು ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಒಪ ಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಕಟ್ಟ ಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಕ 
ಕಾದ ಆಗ ಅವರೊಡನೆ ಇದ್ದ. ವರು. ಸಂಪಾದಕರು, ಕೊಳು ವವರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ 
ಆಪ್ತ ವಕೀಲರು. ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ಮಾರನೇ ದಿನ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಗ | 
ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿತು. ಮನೆಯವರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯಿತು. ಇತರರಿಂದಲೂ ತೀವ್ರ 
ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಬಂದಿತು. ಮಾರುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ 
ವಾದಿಸಿದರು. ಆದರೆ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೌರವ, ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ- 

ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ನಡವಳಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ ಎಂದು 

ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದರು. 

ರ್ನರ್ಸ ರ್ 

ಅಮೇರಿಕಾವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಕೊಲಂಬಸ್ನಂತೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಅತ್ಯಂತ 

ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಶೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು 

ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ. 

ರ್ಸರ್ಗರ್ 



ಉದಾತ್ತ ಜೀವಿ ಖ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ 

ಸಮಿಪ ದರ್ಶನ 

ಆತ್ಮೀಯರು 





ಗಂಗೆಯಿಂದ ಕಾವೇರಿಗೆ: ನಮ್ಮ ತಂದೆ 

-ಹಿ.ಆರ್. ಎಶ್ವನಾಥ್ 

ಪೋರ್ ಬಂದರಿನ ಕಿಂದರಜೋಗಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 

ತಂದೆಯೂ ಒಬ್ಬರು. ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯ ಚಳವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನನಗೆ ಮತ್ತು 

ಆಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ೪೮ ವರ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾೌವನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಟ ಓಟ 

ನೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಓದು 

ಮುಗಿಸಿ ಮುಂಬಯಿಗೆ, ನಂತರ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದೆ. ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ. ದ್ದಾಗ 

ಅವರು ತೀರಿಹೋದರು. ರಜದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ 

ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಕಾಗದವೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿವರ 
ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರುತ್ತೆ ೇವೆ; ಬುದ್ಧ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡು ತಾನೇ ಸೂರ್ಯನಾದ. ಆ 

ಕಾಗದ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಯಾವುದೋ ಜ್ಯೊ ತಿಯನ್ನು 
ಕಂಡು ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಪುಟ್ಟ ಹಣತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಲ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು 
ಬೀರಿ ಅಸಾಧಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರಿವಾಯಿತು. ಈ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಆ ೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ 

೧೯೭೦-೧೯೭೫ (ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ) 
5 ೧೯೭೦ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನ ೨೫ನೆಯ ತಾರೀಖು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ೫ ಗಂಟೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಶಿಗನ್ 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತೌರುಮನೆ ಆನ್ ಆರ್ಬರ್. "ಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ರೂಮ್ 
ಮೇಟ್ ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತು. ಅಣ್ಣ _ (ನಮ್ಮ ತಂದೆ) ಮೈ ಸೂರಿನಲ್ಲಿನಿಧನ 
ಹೊಂದಿದ್ದರು. 

೧೯೬೭ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಸಮಯ. ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಬಂಧು ಬಳಗದವರೆಲ್ಲಾ 
ನನ್ನನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ 
ಮುಂಬಯಿಗೆ ಬರುವವರಿದ್ದರು; ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ ದಿದ ರಿಂದ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಅವರ ವಿದಾಯ. ೯ ಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 
ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು: ಇದೇ ಕಡೆಯ ಬಾರಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡುವುದು. 

ಸುದ್ದಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಲೂ ತೋಚಲಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಯಾವ 
ಸಂಸಾ ೈರದಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ನನಗೆ ಜನಿವಾರ ತೊಡಿಸಿ ಅದೂಣಇದೂ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 

ಜುಡಸುತ್ತಿದರೋ ಏನೋ! ಬೆಳಕಾದ ಮೇಲೆ ದೂರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ 
ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೇಬಲ್ ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ರವಿಶಂಕರ್, ಆಲಿ ಅಕ್ಬರ್ 



ಸಂಗೀತ ತಂದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಕೇಳುತ್ತ ಕುಳಿತೆ. ನಮ್ಮತಾಯಿಗೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದೋ 
ವೇದಾಂತ ಬರೆದು ಉದ್ದನೆಯ ಕಾಗದ ಕಳಿಸಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಫೃನಲ್ 
ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಇದಕ್ತಿದ 
ಹಾಗೆ ತಂದೆಯ ನೆನಪು ಬಹಳ ಬಂದು ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಶವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 

ಬುದ್ದನ ಬಳಿ ಹೋದೆ. ಸಾಸುವೆಗೆ ಹುಡುದೆ; ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 

ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು೫ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ೧೯೭೨ ರಲ್ಲಿ ರಜಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದೆ. ಬಂದ ತಕ್ಕಣ 

ನಾಸಿಕ್ಗೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿ ಮನೆಗೆ 

ಬಂದು ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ನೆನಪು ಬಹಳ 

ಬಂದಿತು. ಎಲ್ಲ ತರಹಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೂ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು | ಓದಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ 

ಇಷ್ಟವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವರದ್ದು. ಹಿಂದಿನ ರಜಗಳಲ್ಲಿ 

ಈ ತರಹದ ವಾಕ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ತಲೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ಹತ್ತಿರವೇ 

ಇದ್ದರೂ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಂಕೋಚವಾಗುತ್ತಿತ್ತು 

ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟೆ. 

ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಧ್ಯ ಹಳೆಯ ಮಾಸಿದ ಕವರ್ ಒಂದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಕವರಿನಲ್ಲಿಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವನ್ನೂ 

ಬಿಡದೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರೆದಿದ್ದ ೧೦-೧೫ ಹಾಳೆಗಳು. !/]/ 268/7 ೯೩೭೧6೧ ಎಂದು 

ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಪತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಾಶಿಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದ ಕಾಗದ ' 

(ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ). 

ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. 

೧೯೨೦ (ಗಂಗೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ) 

ಬಹಳ ಉದ ಸ ಪತ್ರ. ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರಗಳ ನಂತರವೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಗದದ 

ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ: ' ..ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಬರೆಯಲಿದ್ದೇನೆ. 

ನನ್ನ ಚಟ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ದೇವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ 'ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿತ್ಕ 

ಸಿಕ್ಕದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ... 

ಮುಂದಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನಾರೆಸ್ ಹಿಂದು ಎಶ್ವವಿದ್ಯಾ ಲಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ- ೨೫ 

ರ್ಷದ ಮಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾ ಯಶಃ ೫೦ ನಗು ತನ್ನ 'ತಂದೆಗೆ “ಭಾರತದ 

ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ 

ಕರೆಯ ಓಂದುಮುಂದೆಲ್ಲಾ ವಿವರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದೆ 

ಎಷಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. "" .. ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಬಿ 

ಸರಕಾರದ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಜು 



ಕಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ...ಲಾಯರುಗಳು 

ಬ್ರಿಟಷ್ ಕೋರ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡಬಾರದು; ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೋರ್ಟುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು, 

ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಬಿರುದು ಪಡೆದಿರುವವರು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಕಾರದ ಶಾಲಾ 

ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗರು ಆ "ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಅಧ್ಯ ಯನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಈ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ಮಹರ ಅಸಾಧಾರಣ 

ಆವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾದ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಈ ಸ 

"ಬಹಳ ಜನರ ವಿರೋಧವಿದೆ. ....ಓಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 

ಈ ಯೋಚನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತನ್ನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ 

ಏಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಒಳಗಿಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಈಗ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ; ಆಧುನಿಕ ಮಗನಿಗೂ 

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಂದೆಗೂ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು:""... ಮೊದಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನನ್ನ 

ಹಿತಚಿಂತನೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನೀವು ಮೊದಲಿಂದಲೂ 

ಯೋಚಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ನುಡಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಎನ್ನುವ ತರಹ 

ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು. ಯಾವುದೋ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿ ನಾನು ಹೀಗೆ 

ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗ ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಹಾಗೆಯೇ 

ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ.. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತವಿಧಿಯಲ್ಲಿಹೆಚ್ಚುನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ 

ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಮನುಷ್ಯ ವಿಧಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ...''. 

೧೫-೧೬ ವರ್ಷಗಳಿಗೇ ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಶಿಗೆ ಓಡಿಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕ 

ಕಾಶಿಯ ಜೀವನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀರಿರುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ (ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರುರವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ತರಹದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. 

ಇಬ್ಬರೂ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು; ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳೂ ಕೂಡ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ 

ಮನೋಭಾವಗಳ ನೆಂಟನ್ನು ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು) ""..ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ 
ಮನಸ್ಸು ಬೆಳೆದಿರುವುದು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡು 
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ 
ಬಹಳ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಂದ 
ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ! ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವರು ಇಲ್ಲೇ ನನಗೆ ದರ್ಶನವಾಗಿರುವುದು. 
ಕಾಶಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಯಣಿ... ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಗಂಗೆಯ ಸ್ನಾನ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡಿರಬಹುದು, 

೫ ಯುರಿಗೆ ಗೊತು?'' 

ಸ ಷೂ; ರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಿತು, ಈಗ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ 



ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು'' ಎಂದು ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದ ನಂತರ ಬರುತ್ತದೆ ಅವರ. 
ಭೀಷ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ: ""ನಾನು ಈಗೆಲ್ಲ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು 
ಎಂಬುವ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗಾಸಧೀಆಜುವಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟ 
ಭಾಷಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧಾರ 
ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಮೊದಲು ಡಿಗ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂದು 
ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ತಪಾ ಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸಹಕರಿಸಿದ' 
ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಡೆ. | ನಾನು ಈಗಲೇ ವಿದಾ ್ ಯಭ್ಯಾಸವನ್ನು 
ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಟ್ಟ 

ತಂದೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿಯಲಿ ಎಂದು ಯುವಕ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ 
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ: ""ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು 
ಬರುತ್ತೋ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ನೀವೂ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ತಾತಂದಿರು ಬಹಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ 
ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ತರಹ ಸೇವೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಹೋಗಿರಬಹುದು. ಈಗನಾವು 
ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹಿತವೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ...ನೀವು ನನಗೆ 

ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ; ನಿಮ್ಮ`ಯಣ ನನಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ 

ಹಾಗೆ, ಬಹಳ ಜನರೂ ನನಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರ 
ಹಿತವನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇಶಸೇವೆ ಎಲ್ಲತರಹ ಸೇವೆಗಳಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯ... 

ಹೆಚ್ಚು ಹಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಜ; ಆದರೆ ಹೇಗಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು 

ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.'' 

ಈಗಿನ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಕಮ್ಮಿ; ಮಗ ಎದೆ, ಮನ, ಬಿಚ್ಚಿ 

ಬರೆಯುವುದಂತೂ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ | ಎದುರು ನಿಲ್ಲುವುದೂ ಕಮ್ಮಿಯೇ. ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದೂ 

೭೫ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಈ ತರಹದ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಬರೆದಿಡುವ 

ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಾನವೇ ಇರದಿದ್ದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ 

ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೈಸಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ತಾತಇದನ್ನು ಕೋಪದಲ್ಲಿ 

ಹರಿದುಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಎಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಶ್ವಾಸ ಹುಟ್ಟಿತು. ನನ್ನದೇ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ೭-೮ 

ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದ್ಕಾ ವುದೋಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ದೇ 

ವಯಸ್ಸಿನ ನನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಡೇಪ ಪ್ರ ೆ ಗಳನ್ನು ಳಿ ಉತ ತ್ತರವನ್ನೂ ಪಡದು ಮುಂದಿನ 

ದಾರಿಯನ್ನು "ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಾಗದ ದಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ 

ಅಭಿಮಾನ, "ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾದವು. 



೧೯೨೦-೧೯೫೦ (ಕಾವೇರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ) 

ಗಂಗೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ೮ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದ ರೂ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟ ಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದ ನಮ್ಮ 

ತಂದೆಗೆ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಬಹಳ ದಿನ ದೂರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

ಕಾಶಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮುಂಬಯಿ-ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಅಧ್ಯಾ ಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿ 

ಎಮದ್ರಾ ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದರು. ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು 

ಹೊರಗಿದ್ದು ೧೯೨೫ ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದು 7೧6 18೧6 ೦16 118೧ 01 

1/]/5016 ಎಂದು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಎಂ. ವೆಂಕಟಕ್ಕಪ್ಲಯ್ಯನವರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿದರು. 

ಆಗಿನ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ರಾಜಕೀಯ. ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತುಗೌರವ 

ಗಳಿಸಿದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಅರಸರು ಆಳುವ ಮಹಾಸ್ಟಾಮಿಗಳು. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರನ್ನು 

ಎಷ್ಟು ಆಳಲು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಪತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಯಾರು ಮೂಲ 

ದೇವರು, ಯಾರು ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿ ಎಂದು ಚಿನ್ನಾ ಗಿ ಗೊತ್ತಿ ದಿ ರಬೇಕು. ಬಿಟ್ರಿಷರ ಆಡಳಿತವನ್ನು 

ಖಂಡಿಸಿದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಕಾರ ಮುಚ್ಚಿಸಿತು. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ. ತಂದೆ ಬರೆದಾಗ 

ತಾತಯ ್ಯನವರೂ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನು ಕೆಲದಿನ ಮುಚ್ಚ ಬೇಕಾಯಿತು | 

೧೯೨೭ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ದೇ ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನು ಸ್ಮಾಪಿ ಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. 

3" ಅಂದಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ 'ಹುಟ್ಟುವತನಕ: ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾ ಂತ್ಯದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು 
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'ತಾಯಿನಾಡು'. ಪತ್ರಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿ ಜ್ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಉಹಿಸಬಲ್ಲೆ 
ಮಾತ್ರ. ಜಾತಕ ನಮ್ಮತಂದೆಯ ಧ್ಯೇಯ. ಟೀಕಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಅವರು 
ಹೆದರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 
ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಬಹಳ ಶಕಿ ಕಿಶಾಲಿ ದಿವಾನರಾದ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾ ಯಿಲ್ರವರನ್ನು. ಬಹಳ 
ಎಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರು “ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಸರಕಾರ ಕೋಪಗೊಂಡು ಕೆಲವು ಬಾರಿ 
ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನೂ : ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರದ 
ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡದ. ಪತ್ರಿಕೆ ಇದಲ್ಲ ಎನ್ನುವ “ಮನೋಭಾವ 
ಬಂದಿರಬೇಕು ಜನರಿಗೆ. ಎರಡನೆಯದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಉದ್ಯಮಿಕ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು. ಸುದ್ದಿ 
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಲುಪಿದರೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂದರೆ 
ಪಟ್ಟ ಣದವರೂ ಮತ್ತು ಗ್ರಾ ಹ ಜನತೆ. ಈ ಮನೋಭಾವ ಆದರ್ಶವಾದಿಯಾದ 
ನಮ್ಮತಂದೆಯನ್ನು ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ 
ಊರುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಹೋಗ ಉತ್ಸಾಹವಿರುವವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವರುಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿ ಕೆಯ 
ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡರು; ಕೆಲವರನ್ನು ಬಾತಿ ಕ್ವೀದಾರರನ್ನಾಗಿ, "ಅವರನ್ನು 



ಏಜಂಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪತ್ರಿ ಕೆಗಳನ್ನೇ ನೋಡದಿದ್ದ ಜಾಗಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ 
ತಾಯಿನಾಡು ಹೋಯಿತು |! ಪಟ ಕ್ಷಿಣದವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ರಾಯ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರೇ 
ಎಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಫಿಯನ್ನು ತರಿಸಿದರು. ಅದುವರವಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ 
ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದುದು ಮದ್ರಾ ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿ ಗಳಿಂದ “೧೯೩೬ರ 

ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರನ್ಸಿಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪತ್ರಿಕೆ ತನ್ನದೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಲಂಡನ್ನಿಗೆ 
ಕಳಿಸಿತು. ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರೇ. ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ತನ್ನದೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ದರು ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ. ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಭಾಷಾ ಪತ್ರಿ ಕೆಯೊಂದು 
ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಸಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವೇ। 

ಇದೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಓದಿದ್ದು. ಆದರೆ ನನಗೇ ಜ್ಞಾಪಕವಿರುವುದು ಪ್ರಾಯಶಃ 

೧೯೪೮ ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮದ್ರಾಸಿನಿಂದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವವರಿದ್ದರು. 

ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಏನೋ ಖುಷಿ. ಏಮಾನವನ್ನು, ಅವರನ್ನು, ನೋಡಲು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ 

ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅವರು ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಳಿದಾಗ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನಗೆಇದ್ದಿತು. 

ಅವರಿಗೂ ಅದು ಮೊದಲನೆಯ ವಿಮಾನಯಾನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ನಗೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು 

ನಾವೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು: ಆ ನಗೆ ಬರೇ 

ವಿಮಾನಯಾನಕ್ಕಲ್ಲ ಮದ್ರಾಸಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ 

ರೋಟರಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. 

ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ಅವರ ದ್ಯೇಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ 

ಸಹಾಯ. ಮೊದಲ ವರುಷಗಳಲ್ಲಿಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಡಿಸಿ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸಿ ಹೊರ 

ಊರುಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುವ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನದು; ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮಾರುವ ಕೆಲಸ 

ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ತಮ್ಮಂದಿರದು | ಪತ್ರಿಕೆ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಮ್ಮಿಯಾಯಿತು. 

ಹಾಗೂ ನಾನೂ ಒಂದು ದಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಗಾಂಧೀ ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮಾರಿದ್ದ! 

ಸಾಲಿನ್ ಸತ ದಿನ ತಾಯಿನಾಡು ಸಂಜೆಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. 

ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ಮಾರಿ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. 

೧೯೫೦-೧೯೭೦ (ಅಂತ) 

೧೯೨೮ರ ಪ್ರಥಮ ಮೈಸೂರ್ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪಾ ಪಾಲುಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯರ 

ದೊಡ್ಡ ಫೋ ಗ್ ನಮ್ಮಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ; ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಬೆ 

ಒಬ್ಬರು. ಪತ್ರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಹಳ « ಆಸಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆನಿಜವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ 



ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ೧೯೫೨ರ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವನಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 

ಮೈಸೂರಿನ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಮೇಲೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೋ ಕ 

ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ ತನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಪತ್ರಿಕೆಯ ದುರ್ದಿನಗಳು 

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರಬೇಕು. 

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪತನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರಬೇಕು : ಬೇರೆಯ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ 

ಬಂಡವಾಳವಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಸ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಶುರುಮಾಡಿದರು; ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ 

ಖರ್ಚುಮಾಡಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹೊಸ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತರಹದ ಬರಹಗಳು, 

ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 

ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಮೈಸೂರಿನ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಷ್ಟು 

ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ರಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ತಾಯಿನಾಡುವಿನಲ್ಲಿ 

ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಲೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆರೋಪಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. 

ಹಿಂದೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಧ್ಯೇಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ದೇಶಸೇವೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ 

ದಾರಿಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ತೋ ಏನೋ, ರಾಜಕೀಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ದಾರಿ ಎಂದು 

ಸಜಾ ಏನೋ? ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಬರೇ ದಾರಿಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೊನೆ ಎಂಬ 

ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದುಕಾಣುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿಅವರು ಹೆಚ್ಚು 

ಏನೂ ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ (ಕಡೆಯ ವರ್ಷಗಳ ನಿಸ್ಸಫಲತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಹರೂರಿಗೂ, ನಮ್ಮ 

ತಂದೆಗೂ ನೆಂಟು!) 

ಅಂತೂ ತಾಯಿನಾಡು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ 
ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರಿದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತೋ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂದು ಇರುವವರಲ್ಲಿ 
ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರುವವರು ಕಮ್ಮಿ; ನಮ್ಮತಂದೆಯ ಹೆಸರು 
ಕೇಳಿರುವವರು ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ. ಅವರು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯೇಯವನ್ನಾಗಿ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಶುರುಮಾಡಿದರು; ಹೆದರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು 
ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬರಹಗಾರರಿರಬಹುದು; 
ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪಾದಕರಿರಬಹುದು; ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಲೀಕರಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ 
ತರಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ 

ಈ ಒಗತ್ತೊಂದರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿನವರಿಗೂ ಈಗಿನವರಿಗೂ ಇದೇ 
ಅಂತರ | 



ಗಂಗೆಯ ದಡದಲ್ಲಿಕನಸು ಕಂಡ ಯುವಕನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ 
ಬಂದರು. ಆದರೂ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ: ೨೫ ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಗಂಗೆಮ 
ದಡದಲ್ಲಿನ ಕನಸುಗಳು ಕಾವೇರಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನನಸಾದವು? ಆ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿ ತನ್ನ 
ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ 
ಸಿಕ್ಕಿತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ "ಸುಖ | 
ದ ಖೇ ಸಮೇಕೃತ್ವಾ. '' ಎಂದು ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. “ಇಂದು ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಪಿ. ಆರ್. 
ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ. ೧೮೦ ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ೧೦೦ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ 
ಬಳುವಳಿ : ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿನಾಡುವಿನ 
ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಗಳು | 

ರ್ನರ್ಸ್ಪ್್ 



ರಾಮಯ್ಯನವರ ಕೃತಿಗಳು 

ಎಂ.ವಿ. ವೆಂಕಮ್ಮ 

ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು ಐದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾ ರೆ.ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಿರುವಿ 

ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದಂಶವಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜನತೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯ 

*`ೈಥವಾ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವು ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು 
ಅವರಿಗನ್ನಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೈತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವುಗಳು ಮೌಲಿಕವಾಗುತ್ತವೆ. 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರುಗಳೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಇಬ್ಬರು. 

ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿಯವರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾಪುರುಷರ 

ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 1969 ರಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವರ 

ಆರಾಧ್ಯಮೂರ್ತಿ ತಾತಯ್ಯನವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ""ದಯಾಸಾಗರ 

ಎಂ.ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ- ಜೀವನ ಮತ್ತುಸಾಧನೆ''. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರ ಜನನದಿಂದ 
ಹಿಡಿದು ಅವರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಭೀಷ್ಮ, ಪ್ರೀತಿಯ ತಾತಯ್ಯ ಎಂದು ಜನತೆಯ 
| ಕಡವಾದರಗಳಲಪ ಪಾತ್ರರಾಗಿ 89 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗುವವರೆಗಿನ ಅವರ 
ಬಹುಮುಖ ಆದರ್ಶ ಸಾಧನೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಅವರ ಅಖಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಚಿತ್ರಣ ಕಾದಂಬರಿಯಂತೆ ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. 
ಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಘಟನೆಗಳು ತಾತಯ್ಯ ನವರ ಜೀವಮಾನದ 
ಘಟನೆಗಳಷ್ಪೇ ಆಗಿರದೆ ಮೆ ಸೂರಿನ, ಸಾರ್ವಜಯಿಕ, ರಾಜಕೀಯ "ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 
ಸರ್ಕಾರದ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಮುಹೋಡ ಮುಖ್ಯಘಟನೆಗಳ ಸತ ಆಗಿರುವುದು 
ಒಂದು ವಿಶೇಷ್ಠ 

ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕ ನ್ನೆ ೀ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಆದರ್ಶಮೂರ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮಾ 
ಗಾಂಧೀ ಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಬರೆದ, ಪುಸ್ತಕ, "ಗಾಂಧೀಜಿ', ಮರಣೋತ್ತರ 
ಪ್ರಕಟಣೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಪತಿಯ ಹ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ, ಒತಾ ಸೆಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಪ್ನು 
ಜಯಲಕ ಮೃನವರು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮುದ್ರಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ವ್ಯವ್ಥಮಾಡಿದರು. 

ಜ್ರದಕ್ಕೆವ ಮುನ್ನುಡಿ ನುಡಿದವರು ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಈಪು ಸ್ಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮಾತನ್ನೇ ಸಂಗ್ರ ಹವಾಗಿ 
ಹೇಳುವುದಾದರೆ 2 ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾ ಮದಂತಹ ಮಹಾ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಹಾತ್ಮರಂಥ ತಪಸ್ವಿಗಳಾದ ಸತ್ಯಸಂಧರ ನಾಯಕತ್ವ ದೊರೆತದ್ದು ಅತಿ ಅಪೂರ್ವವಾದ 



ಮಹತ್ತಮವಾದ ಪ ಈವ ಸಥ್ಯಾಸ ನದ್ದು ಇತ್ತಿಹ್ಞಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವ 

ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು ಆ ಮಹಾ ॥ಃ ಚರಿತ್ರೆ ಯ ವಿಸ್ತಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಕ್ಕಿನೋಟದ ಜ್ ೫1 

ರಾಮಯ.ನವರ ಶೈಲಿ, ಮಾತಿನಗುಣ, ಕೃತಕತೆಯ ಸೋಂಕಿಲ್ಲದ ಅದರ ನೈಜತೆ | 

ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ - ರಾಮಯ್ಯನವರ ಚೊಚ್ಚಲು ಕೃತಿ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗುರು 

ವೃದ್ಧಪಿತಾಮಹ ಎಂ. ವೆಂಕಟಕ್ಳ ಷ್ಹಯ್ಯನವರ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುವ 161 ಪುಟಗಳು. 

ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ಪ್ರಾನ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ 

ದಲ ಡು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂದು 

ಹೋದ ಮುಖ 0. ವಿವರವನ್ನು. 35 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಎವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆ ದೇಶದಇಬ್ಬರು ರಾಜರುಗಳು 14 ನೇ ಲೂಯಿ ಮತ್ತು 15ನೇ ಲೂಯಿಗಳ ವೈಭವದ 

ಜೀವನದಿಂದ ಜನ ಸಾ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಕೆಡುತ್ತಾ ಬಂದಿತು, ಅವರ ನಿರಂಕುಶ! 

ದುರಾಡಳಿತಗಳ ಪರಿಣ ವಾಗ ಹೇಗೆಕಾ ತಿಯ ಬೀಜ ಮೊಳೆತು 16 ನೇ ಲೂಯಿಯ; 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎನ್ನುವುದು ಪುಸ್ತಕದ ವಸ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿದ! 

ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಘಟನೆಗಳು, ಕ್ರಾಂತಿಯ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲವೂ ವಿವರವಾಗಿ! 

ಬಂದಿವೆ. ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊರತರುವುದರಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯನವರ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯ: 

ಸ ಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಚಾಡ್ ಎಷು ರಕ್ತಮಯವಾಗಿದ್ದಿತ್ತು, 

ಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಹ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಉನ್ನತ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು 

ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಹೊರಟದ್ದ ಭಾರತದ ಶಾಂತಿಯುತ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಲವನ್ನು] 

ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು. ಅಷ್ಟರ ಇತೆಡ ರಾಮಯ್ಯನವರ ಈ ಕೃತಿ ಸಫಲತೆ ಪಡೆದಿದೆ. 

"ಆಧುನಿಕ ರಷ್ಯ:' ರಷ್ಟ ೯ತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಕೃತಿ ಆ 

ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯಟ್ ಸಾ ಪನೆಗೊಂಡು ನಂತರ ಬಂದ ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್. ಆರ್. 

ಸ್ವಾಪಿತವಾಗುವವರಿಗಿನ ಚರಿತ್ರೆ. ಪುಸಕದಲ್ಲಿ 26 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದ್ದು 1942 ರ ನವೆಂಬ 

7ನೇ ತಾರೀಖು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ರಷ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು, ಆ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಷ್ಯ 

ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬರೆದ ಇಷ್ಟೊಂದು ು ದೊಡ್ಡ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಲಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 

ಕೊಟ್ಟರುವ ಚಿತ್ರ ಗಳು, ಭೂಪಟಗಳು, ಅಧ್ಯಾ ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 

ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. 



ರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು 1943 ರಲ್ಲಿ 

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರರಷ್ಠ ಸೋವಿಯಟ್ 

ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರ, ತನ್ನ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಚಿಂದಿ 
ಚಿಂದಿಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ, ಬಡತನವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ 

_್ರೀಕಾಗಿ ೧ರ ವುದು ವಿಧಿಯ ವಿಷರ್ಯಾಸ। 

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ "ಆಧುನಿಕ ರಷ್ಯ' ಅಪ್ಪೇನೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ 
ವರ್ತಮಾನದ ಮೆಟ್ಟಿ ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಪ [ದ ಸಮಗ್ರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯ ಯನ 
ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಅಬಲಿಷ ನರಾಷ್ಟ್ರಸಫಲತೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಠಂತೆಗೆ ಜಾರಿ ಹೋದುದಕ್ಕೆ, ತ 
ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯ ಯನ 
ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಈಗಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತ, 

ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ 
ಗಿ1[17501೮'$ "7010021 8೪0೦100 (ಮೈಸೂರು ರಾಜ ಕಾರಣ ಎಕಾಸ) ಕೃತಿಯೇ 
ಸಾಕ್ಟಿ. 

. 1881ರಿಂದ 1947 ರವರೆಗಿನ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಕ್ಟಿಪ್ಶ ಪರಿಚಯ 
5 ಪುಸ್ತಕದ ವಸ್ತು ದಿವಾನ್ ಗ್ ಕ ಅವರಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ 
ಮೊದರಿಯಾರ ರವರೆಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಹನ್ನೊ ೦ದು ಮಂದಿ ದಿವಾನರ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ನೋಟ 
ನಿಲುವುಗಳು, ಮನೋಭಾವಗಳು, ಆಡಳಿತದ ಧೋರಣೆ, ವೈಖರಿ, ದಕ್ಷತೆಯ ಇ 
ಮಟ್ಟಗಳು ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ತೆ ಆರ್ಥಿಕಪ್ರ 
ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಈ ಪು ಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಐದು ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತವಾಗಿವೆ. ದ 
ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು. ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಲಾಷಿಗಳಿಗೆ 
ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೈಪಿಡಿ. 

ನ ರರ್ಸರ್ಸ 



ದೀಕ್ಜಾಬದ್ಧ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ 

ಹಿರಿಯ ಗಾಂಧಿವಾದಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ,ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಮಾಜಸೆವಕರೂ ' 
ಖದಿ ಚಳವಳಿಗಾರರೂ 1 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ನವರು ತಾಯಿನಾಡು 

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು, 
ಹಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ನೆನೆಪಿಸಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹೀಗೆ. ಡೆ 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಮಾಜಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದವರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆ. 

ಎಧವಾಎವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದವರು. ವಿಧವಾ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು, 

ವಿವಾಹವಾಗಲು ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರ ಮನ ಒಲಿಸಿ, ತಾವೇ ಮುಂದಾಳಾಗಿ ನಿಂತು ಮದುವೆ. 

ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಎಲ್ಲೇ ಆದರೂಸರಿ, ವಿಧವಾ ವಿವಾಹನಡೆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ: 

ಹೋಗಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ಎಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅವಕಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು; 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದವರು. ಜಾ ಮಾರ್ಚ್- ಏಖ್ರ ಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಷೇಶನ ನಡೆದಾಗ 1೨೦೦೮1೦೧೮6 7/15 ೦8 17618 | 

ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು: 

ಆರಂಭಿಸಿದ ರು. ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಜ್ 116೩55 ೫೮೭₹೪1೦€: 

ಆರಂಭವಾದಗುವುದಕ್ಕೆ ರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲಕಾಂಗ್ರೇಸ್' 

ಹಾಗೂ ಗಾಂಧೀಜೀ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಸಾರಾಂಶ ಕಳಿಸಿ ಎಂದು ಅವರು: 

01 ನ ರಘುಪತಿಯವರನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು. ಹರಿಜನ ಉದ್ದಾರ ಮತ್ತು ಖಾದಿ 

ಆಂದೋಲನ, ಹಿಂದೀ ಪ್ರಚಾರ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಕಟಬದ್ದರಾಗಿದ್ದ ರಾಮಯ್ಯನವರು 

ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾರಿ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಷ್ಜೆ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ 

ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಹರಿಜನ ಸೇವೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ತಮಗಿದ್ದ ಹಣಕಾಸಿನ 

ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರಕಾರ ಜಾತಿವಾದಿಗ ಬ 

ಈ ಎರಡೂ ಕಬ್ ವಿರೋಧವನ್ನು "ಎದುರಿಸಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು 

ಬಂದವರು ರಾಮಯ್ಯನವರು. 

ಅವರೊಬ್ಬ ಸರಳ, ಸಜ್ಜನ, ಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ನಿಗರ್ವಿ ಪತ್ರಿ ಕೋದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದರು. 

ಸಂದರ್ಶನಲೆ : ಎಚ್. ಎಲ್. ಸೀತಾದೇವಿ 



ಅಂತಃಸತ್ತ್ವವೇ ಮೂಲಧನ 
ಹಮಹಚತಕ್ಕೊ ತಾ ಕಾ ಾರಾಕಾಣಘ: )ಗಉಗಾ ಹಾ 

ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. 

ರಾಮಯ್ಯ ನವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕಡೆಯವರೆಗೂ 

ಹತ್ತಿ ರವಿದ್ದು ಕಂಡವನು ನಾನು. ಎಷ್ಟೋ ಸನ್ನಿ ವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಎಬ್ಬ ರೂ 

ತಹಚಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು. ಆ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ನನಗೆ 

ರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹ ಗೌರವ ಭಾವನೆ. 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ 

ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರು; ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ. ಅವರ ಜೀವನ ಗೊತ್ತಾದ ಗುರಿಯುಳ್ಳದ್ದು; 

ವೃಥಾ ಜೀವನವಲ್ಲ ಅವರು ಎಂಥವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆಂಬುದೂ 

_ ಅವರಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗುರುಗಳು ಇಬ್ಬರು: ವೆಂಕಟಕೃ ಪ್ಹಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು 

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರು. ಒಬ್ಬರು ಸಮೀಪದವರು, ಸಣ್ಣಕ್ಷೆ ತ್ರದವರು; ಇನ್ನೊ ಬ್ಬರು 

ಕೊಂಚ ದೂರದವರು, ವಿಸ್ತಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು. ಆದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರ ಸೂತ್ರಗಳೂ 

ಸಮಾನವಾದುವು (೧) ಪ್ರಜಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ (೨) ಅಸತ್ಯ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ 

ಅಸಹನೆ (೩) ಒಂದು ತತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ದ್ಭ ಢ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ 

ಈ ಮೂರು ನೀತಿ ಸೂತ್ರಗಳು ರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೀವನದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನೂ 

ಆಳುತ್ತಿದ್ದವೆಂದು ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಂದೇ 

ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದು ಶೀಲವಂತಿಕೆ. ಶೀಲವೆಂಬುದು, ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ೦1೩- 

೩೦1 ಎಂದು ಹೇಳುವ ಗುಣ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಃ,ತಿಯೊಂದು 

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂತಾನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ರೀತಿ ಎಂಥಾದ್ದೆ ೦ಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪ ದಂತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ, ಎಂಥೆಂಥ ಕಷ್ಟ 
ಪರೀಕೆ ಕ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಆತನು ಶೀಲವಂತ. 008/೩061 ಅಥವಾ. 
ಶೀಲ ಎಂದರೆ ಅಂಥಾ ನೀತಿ ದಾರ್ಡ್ಯ. ಇದು ರಾಮಯ್ಯ ನವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಯಾವುದೋ 
ಒಂದು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾ ಗಿ ಅಥವಾ ದಾಕ್ಷಿ ಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಹಿಡಿದವ ಪ್ರತವನ್ನು 
ಅವರು ಸಡಿಲಿಸಲಿಲ್ಲ 

ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾ ಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ೧೯೨೬-೨೭ ರಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಜಾ 
ಆ ಓದಿ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದಾಗ, ರಾಮಯ್ಯನವರು ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಸ್ಸಯ್ಯನವರ ಸಾಧ್ದಿ' ಪತ್ರಿಕೆಯ 
ಉದ್ದೊ ್ಯೀಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ದಿವಾನರು ಚಿತ್ರ ಗ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಿ. ಸೂಚ ಮಾಡಿದರು: ಆಗ 
ಅವರ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಟು-ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಪತ್ರಿ ತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗಿಗೆಳಿದ್ದರು. ಆ ಸಂಚಾರ 



'ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದರೆಂಬ 
ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ. ಗುರುತಾಗಿ, ಓವಾನರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪತ್ರಿ ಕೋದ್ಯೋಗಿಗೂ ಒಂದು 
ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ಹಾಗೆ 
ಬಹುಮಾನ ಬಂತು. ಆದರ ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಅದು ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂಡ ತಾವು ಅದನ್ನು 
ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೊ ಅಲ್ಲ ವೋ ಎಂದು ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿಯೂ, ತಮ್ಮ 
ಯಜಮಾನರಾದ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿನ್ನವಿಸಿ, ಅವರ ಉಪ ಪದೇಶದಂತೆ 
ನಡೆಯುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದರು. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, 
ಅವರು ಸಂತೋಷ ಷಪಟ್ಟು "ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿ ?' ಎಂದು ರಾಮಯ್ಯ ನವರನ್ನೇ 
ಕೇಳಿದರು. ರಾಮಯ್ಯನವರು ' ನಾನು ದಿವಾನರ ಓಂದೆ ಹೋದದ್ದು ನಮ್ಮ "ಪತ್ರ ಕೆಯ 
ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ. ಪ್ರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿಮ್ಮಿ ಂದನನಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದಿವಾನರು ಕೊಟ್ಟ 
ಮೇಲ ಂಪಾದನೆ ನನಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಪಣೆಯಾದರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ 
ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ. ಯ್ಯ ನವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ 2. 100ಜಂೀ 

ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಕಳುಹಿಸಿ, ದಿವಾನರ ಮೆ: ಬೇಡಿದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. 

ರಾಮಯ್ಯನವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹಣಬೇಡವೆನ್ನಿಸುವ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ರತವನ್ನು 

ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರು. 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧರೋ ಹಾಗೆ ಉದಾರಿಗಳು. ಮೈಸೂರಿನ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕಕ್ಕಾ ಗಿಯೂ ಸರ್ವಭಾರತದ 'ಸಾರ್ವಜನಿಕಕ್ಕಾ ಗಿಯೂ ರಾಮಯ್ಯ ನವರು 

ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ" ಅಳತೆಗೆ ಮೀರಿದ್ದು. ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಜಾ 

ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು. ಈ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾನು ಬಹು ಮಟ್ಟಿಗೆ : 

ನೋಡಿಬಲ್ಲೆ "ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದೂ 

ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹು ಹಿಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಅವು ಲೆಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕವಲ್ಲ, 

ರಾಮಯ್ಯನವರಾದರೋ ಧೈರ್ಯಮಾಡಿ ಹೊರಟರು. 

ಕ್ರಿಯಾಸಿದ್ಧಿಃ ಸತ್ತ್ವೇಭವತಿ 
ಮಹತಾಮ್ ನೋಪಕರಣೇ 

ಅವರ ಅಂತಃಸತ್ತ್ವವೇ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಮೂಲಧನ. ಅವರ ಶೀಲದಾರ್ಡವೇ ಅವರಿಗಿದ್ದ 

ಬಂಡವಾಳ. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರಾಮಯ್ಯನವರು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯರೂ ಮಾನ್ಕರೂ 

ಆಗಿದ್ದವರು. 

(ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು ಬರೆದಿರುವ ""ಗಾಂಧೀಜಿ'' ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ದಿವಂಗತ 

ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಬರೆದಿರುವ ಮುನ್ನುಡಿಯಿಂದ) 



ಸರಳ ಜೀವನ-ಮಹತ್ತರ ಚಿಂತನ 
ಸಾಕ ತಿಗಾ ಸಗಾಣಾಸಗಾಹಾ' 

ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಎಲ್. ಎನ್. ಸಿಂಹ 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ, ರಾಷ್ಟ್ರಿ ೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಿದ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡ 

ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ತಾಯಿನಾಡು' ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಹಲವಾರು ಎ೫ (0) 

ಂದಿದ್ದರೂ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ "ತನ್ನ ನಿಲುವಿನಿಂದಾಗಿ, ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ , ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, 

ಸ್ಥಾತಂತ್ರ. 5ಗಳಿಕೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಪ ಬಾರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ 

ಹಗೂ ಸ್ಥಾನೀಯ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರದ ಜು ಎರುದ್ಧ ಎದೆಗಾರಿಕೆ 

ತೋರಿದುದಕ್ಕಾಗಿ, ಜಡ್ ಏಕತೆಗಾಗಿ ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸಿದುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ 

ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿನ ಮುತದ್ದಿ ಪರಿಣತಿಗಾಗಿ, ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಜನಕೋಟಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಯಿಂದ 

ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಫರಿಸುವ ಪತ್ರಿ ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ವಾರಾಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ, 

ಮಹಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮದನಮೋಹನ ಮಾಳವೀಯ ಇವರುಗಳ 

ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. 

ಮಹಾತ್ಮ ರಂತೆ ಸರಳ ಜೀವನ, ಮಹತ್ತರ ಚಿಂತನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 

'"'ಛವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯದ « ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಧರ್ಮವನ್ನು 

ವಿಶಾಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಜೂನ 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಗಾಧರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಮೂಲಕ 

ದನಮೋಹನ ಸ್ ಡು “ರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಉದರ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ 

ಉದ್ಯೋಗವೊಂದನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ,್ತ 
ಶಿ 

ಈ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದು ಮದ್ರಾಸಿನ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೇರಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 
ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದರು. 

ತಂದೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಸುದ್ದಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಸಾರದ ಹೊಣೆ ಹೊರಲು ಮೈಸೂರಿಗೆ 

ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾನಂತರ, ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಮಾಡಿ ತಾಯಿನಾಡು 

ಎ. ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಜೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ 

ಪ್ರಕಟವಾಗಲು ಶುರುವಾಯಿತು. 



ಮೈಸೂರಿನಂಥ ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟ ಣ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಲದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವನ್ನು "ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು, 

ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ, ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಿ ೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಅದ್ವಿತೀಯತನ, ನೇರ ಹಾಗೂ 
ದಿಟ್ಟತನದಿಂದಾಗಿ ಮಹಾನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು 

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿಯವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಖರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕ 
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರಸಿದ್ದ 
ಧೀಮಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಿತು. 

ಜು 

ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬಾ _ರಿಯೂ ಇದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪನೂ ಘಲವೂ ಹೊರಗಿನಿಂದ 
ದೊರೆಯದೆ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತಿ ತ್ರಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸರಳ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಂತೂ 
ಅಲ್ಲ 

ಕಷ ಕನಷ್ಟಗಳ ಹಿನ್ನೆ ಯಲ್ಲಿ ಛಲಬಿಡದೆ 1957ನೇ ಇಸವಿಯವರೆಗೂ ರಾಮಯ್ಯ 
ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದಕನಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕ. 
ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಯಲ್ಲೂ 30 ವರ್ಷಗಳ ಜು ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನು ಯಶಸಿ ಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದುದು 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥದ ವಿಷಯವೇನೂ ಅಲ್ಲ | 

ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ತಾನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ 
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ತಲ್ಲೀನತೆ, ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ, 
ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ, ಮಾಳವೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜಾಜಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಭಾವ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 
ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 
ಆರಂಭವಾದರೂ, ಏನೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿ; 'ತಾಯಿನಾಡು" ಏತ್ರಿಕೆ 

ಇಲ್ಲವಾದದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ತಾಯಿನಾಡು ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ 

ಅಲ್ಲದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಭು ಅಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ಪತ್ರಿ ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತು. 

ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹಿತ್ತಲಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಪತ್ರಿಕಾರಂಗಕ್ಕೆ ಮುಂಜಗಲಿಯಾಗಿ 

ತಾಯಿನಾಡು, ಪತ್ರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಲವಾರು 
ಇತರ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪಾದಕರುಗಳಿಗೆ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ತನ್ನ 

ನೈತಿಕ ನಿಲುವಿನಿಂದಾಗಿ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ನೀತಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು 

ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. 



ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾರಿದಮೇಲೂ ೧೩-೧೪ ವರ್ಷಗಳಕಾಲ ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವಿಗಾಗಿ 

ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಗೆ ತೊಡಗಿದರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊರತಂದರು. 

ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪಿ.ಆರ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಮಾಡದೆ 

ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪೂರ್ಣವ್ಯಕ್ತಿತ್ತವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಾರದು. 

್್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ. ಪಿ. ಆರ್. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗ. 

ಜಯಲಕ್ಷ್ಯಮ್ಮನವರು ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಸಹ ಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ- ಧರ್ಮಿಣಿ ಆಗಿ, 

ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದವರು. ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಭಾವ 

ಕಡಿಮೆಯೇನಲ್ಲ 

೭೬ ವರ್ಷಗಳ ತುಂಬು ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ೧೯೭೦ರಲ್ಲಿ ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ನಿಧನ 

ಹೊಂದಿದರು. ಆದರೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಲೂ 

ಕಾಣಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ 

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಕಾಣಿಕೆ-ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ 

ಕಾಲಕ್ಕೂ ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಅಂದರೆ ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಜನ ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ 
* ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ 

(ಕೃಪೆ: ಸದರ್ನ್ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 
ಅಣಿಗೊಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ನ. ಚಕ್ರಪಾಣಿ) 

ರ್ಸರ್ಸರ್ 



ಪ್ರೀತಿ ಗೆದ್ದ ಸಂಪಾದಕರು 
ಹು ಸಧು ಪಾಶ ಶಾ ಜರಾ ಚಾಚಾ ಜಳಜಾ 3೪೬೫. 

ಟಿ. ಎಸ್. ಸತ್ಯನ್ 

1939ನೇ ಇಸವಿ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. 85 ಮೈಲಿಗಳ ದೂರದ 
ಮೈಸೂರಿನಿಂದ 4/1 ಗಂಟೆಗಳು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ತೂ ಬೊಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದೆ. 
.. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಾ 00 ರನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡುವ ಉದ್ದೆ ೇಶ. ಆ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿನಾಡು ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಬಹುಪ ಪ್ರಸಾರವುಳ್ಳ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿ ಕ ಆಗಿತ್ತು 
ಆಗ ನನಗಿನ್ನೂ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಆ ವೇಳೆಗಾಗರೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ರಾಮಯ್ಯನವರು, 
ಅರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತಾ ರೋ ಎಂಬ ಭಯವಿತ್ತು 

ದೀಪದ ಮಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಪ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಮಹಾ ತಾಯಿಯನ್ನು 
ಕುರಿತಾದ ಲೇಖನವೊಂದನ್ನು ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ತಂದಿದ್ದೆ. 

ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದಂತೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬೆವರಿ 

ನೀರಾಗಿತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿ ಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದರು ಮೇಜಿನ 

ಮೇಲೆಲ್ಲ ) ಪುಸ ಸಕಗಳ ರಾಶಿ ಹೀರಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು; ಮೇಜಿನ 'ಮೇಲಿದ್ದ ತೂಗು ಗೂಟದಲ್ಲಿ 

ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ದುದ್ದನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಕರಡುಗಳು ಹಿಂಬದಿ ಗೋಡೆಯ. ಮೇಲೆ, ಶ್ರೀ ಮದನ 

ಮೋಹನ ಮಾಳವೀಯ, ಸರ್ ಎಂ. ವಿ. ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿಗ್ಗಜ ಶ್ರೀ ಎಂ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ 
ಅವರುಗಳ ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿಸಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು. 

ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯನವರ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಹಸನ್ಮುಖದ ನೋಟವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ನಾನು 

ಮರೆಯಲಾರೆ. ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸಿದ್ದ ಮುಖ, ಖಾದಿಪಂಚೆ, ಜುಬ್ಬ ತೋಳಿರದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ, 

ಕೋಟು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಖಾದಿ ಟೋಪಿ, ಕುಂಕುಮ 

ಧರಿಸಿದ್ದ ಹಣೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ನನ್ನನ್ನು ನಗು ನಗುತ್ತಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕುಳಿತು ಕೊಳ್ಳಲು 

ಕುರ್ಚಿ ನೀಡಿ, ಮಗು ನನ್ನಿಂದೇನಾಗಬೇಕಿತ್ತು? ಎಂದಾಗ ನನಗಂತೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ 

ಆಶ್ಚ ರ್ಯವಾಯಿತು. ಬರವಣಿಗೆಗೆ ತೊಡಗಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಈ ನನ್ನ ಲೇಖನವನ್ನು 

ಪ್ರ ಪೃ ಕಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಿರಿದಾಸೆಯಿಂದ ದೂರದ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಪೃ ರ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ 

ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನುತೆಗೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. 

ಇದೆ ಎಂದೂ; ಸ್ನೇ ಹಿತನೊಬ್ಬನಿಂದ ಎರವಲಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ 

ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮೆ ಸೂರಿನ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. 



ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕು ಪತ್ರಿ ಕೋದ್ಯಮ ಸುಲಭವಾದ ವೃತ್ತಿ ಯಂತೂ ಅಲ್ಲ 

ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಉಪಾದ್ಯಾಯ, ವೈದ್ಯ ಥವಾ ಅಭಿಯಂತನಾಗು ಆದರೆ 

ಬರೆವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡ, ಇಷ್ಟವಾದರೆ 'ಬಾಯಾಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು 

ಹವ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ನನ್ನ ಲೇಖನದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕಿ, ಕಡೆಯ ವಾಕ್ಕ ವ್ಫ ೦ದದ ಕಡೆಗೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ 

ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ನನ್ನ ಲೇಖನವನ್ನು ನನಗೇ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದರು. 

ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕನನ್ನು ಕರೆದು ಕಾಫಿ ತಂದು ಕೊಡಲು ಹೇಳಿ. ನಾನು ಕಾಫಿ 

ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾ ಗ, ಅವರು ಮಾತಿಗೆ ಆರಂಬಿಸಿದರು. 

ನಿನ್ನ ಲೇಖನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಲೇಖನದ ವಿಷಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಓದುಗರಿಗೆ 

ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದ ಮ್ಮ 

ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಕಾಗದದ ಕೊರತೆ ತುಂಬಾ ಇದ್ದು ಇಂಥ ಲೇಖನಗಳನ್ನುಪ್ರಕಟಿಸಲು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆಯೆ ನನ್ನ ಲೇಖನವನ್ನು ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ನೀವು 

ಹೊರಡಬಹುದು, ಎನ್ನ ಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಬರೆದಂತಹ ಇಂಥ ಲೇಖನವನ್ನು 

ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳಿವೆ ಎಂದೂ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಷ್ಟಸಾದ್ಯ 

ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ನನಗಾಗಿ ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು 

ನೀಡಿದುದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಿ, ಎದ್ದು ಕಚೇರಿ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತ್ರೆ ರಾಮಯ್ಯನವರು 

ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರೆದರು 

ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರೆದು , ನನ್ನ ಲೇ ಖನಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, 

ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಬಾಯಿ ಅಂಟಿಸಿ ನನಗೆ ನೀಡಿದರು. ಲಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಬ ನಿ ಎನ್. 

ಗುಪ್ತ ಪ್ರಜಾಮತ ಸಂಪಾದಕರು ಎಂದು ಎಳಾಸವಿತ್ತು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹು 

ಜನಪ್ರಿಯ ವಾರಪತ್ರಿ ಕೆ 

ನಿನ್ನ ಲೇಖನ ಪ್ರಜಾಮತ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತಿವಾದದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀದು ಪ್ರ ಯತ್ನಿ 
ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾಗಲಿ ಎಂದು ಹರಸಿದರು. 

ಶ್ರೀ ಗುಪ್ತ ಹಾಗೂಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಒಳ್ಳೆಯಸ್ಟೇ (ಹಿತರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು 
- ಶ್ರೀಗುಪ ರ ಅವರು ಜೊಗಳೊಂದಂದ: ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಲೇಖನವನ್ನು ಬೆರಳಚ್ಚು 
ನೌಕರನಿಗೆ ನೀಡಿ, ಇದು ರಾಮಯ್ಯ ನವರ ತುರ್ತುಪ ತ್ರ ಜಡ ತಿಳಿಸಿ, ಮೈಸೂರಿಗೆ 



ಹಿಂದಿರುಗಿದೆ. ಆ ವಿಷಯ ಮರೆತೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ವೈ. ಕೈಲಾಸಂ, ಮೈಸೂರಿನ 
ಲ ಇ್ಮ ಲ ೮ 

ಗಡಿಯಾರದ ಚೌಕದ ಎದುರು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಕೂಠಡಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ""ದೀಪೆದ 

ಮಲ್ಲಿ'' ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಜಾಮತ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತೋರಿಸಿದ. 

ನನಗಂತೂ ನನ್ನಹೆಸರು ಮುದ್ರಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು 
ರೋಮಾಂಚನವಾಯಿತು. 

ರಾಮಯ್ಯ ನವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ರಜಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ 

ಸಿಕೆ ಸುದ್ದಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವಲ್ಲ "ನಮ್ಮ ಬಾತ್ಮೀದಾರರಿಂದ' ಎಂಬ 

ಉಲ್ಲೇಖನದೊಂದಿಗೆ ಪ ಶ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದುವು. 

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ರಾಮಯ್ಯ ನವರಿಂದ ಶಹಬಾಸ್ಗಿರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. 

""ಓಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯೆ ೫1 '' ಎಂದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ 

ನಾನು ಬೆಳೆದು 1948ರಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಪತ್ರಿಕೆಯ 

ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಾರನಾದೆ . 1950ರ ಏಪ್ರಿಲ್, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ 

ತಿರುವಿನ ಸಂದರ್ಭವಾಯಿತು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ವೀಕ್ಷೆ 

ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವೇತನದ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯಿತು. "" ಇಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದನ್ನು 

ಸೇರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾ ಜಿ )ಡುವುದೆಂದರೆ ಅದೇನೂ ಸಣ್ಣ ವಿಷ ಯವಲ್ಲ'' ಎಂದು 

ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಹ್ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ 'ಹೇಳಿ ಹರ್ಷಿಸಿದರು. ಇತರ 

ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕರನ್ನು ವರದಿಗಾರರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ, ನಂದಿಬೆಟ್ಟದ ಕಬ್ಬನ್ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ 

ಬೀಳ್ಕೊ ಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದ ಬಸ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ 

ನಾವೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವು 

ರಾಮಯ್ಯ ಸಮಾರಂಭದ ಅದ್ಯಕೃತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೊ ಗಿಗಳು ಖುಷಿಯಿಂದ 

ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾ ಮರಾಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಪ ಪ್ರ ಚ ಬಾರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಫೋಟೊತೆಗೆದರು. 

ಆ ಕೃಣಗಳನ್ನು ಯ ರಾರ, 

(ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಎನ್. ಚಕ್ರವಾಣಿ) 

ರ್ಸರ್ಸ್ಪರ೯ 



ತಾಯಿನಾಡು ಒಂದು ನೆನಪು 

ದೊ.ಶೀ ಶೇಷರಾಘವಾಚಾರ್ 

"ತಾಯಿನಾಡು' ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ 

ಗ್ೆ ವೇದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ ತ್ರ್ಯಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ "ತಾಯಿನಾಡು' ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಕರ್ನಾಟಕ 

ಭಾರತದ ಸ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ 

ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿ ಕೆಗಳು. 

ತಾಯಿನಾಡು ಲೇಖನಗಳು ವಿಶ್ವ ಕರ್ನಾಟಕದಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದು ತನ್ನ 

ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು 

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ದಿವಂಗತ ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ 

ಜಯಲಕ್ಚಮ್ಮನವರು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯವಿದ್ದವರು. ಜಯಲಕ್ಟಮ್ಮನವರು ನಗರ ಸಭೆ 

ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಆಗ "ನಾಗರಿಕ' ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೇವಲ 

ನಗರ ಸಭೆ ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಮತ್ತು ಜಯಲಕ್ಟಮ್ಮನವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು 

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

"ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗ ತನ್ನ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇಳಿಯತೊಡಗಿತು 
ಹೊಸದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ 

ಸಮವಾಗಿ ಓಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. 

ಸಂಜೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಬೆಳಗಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನಾ ಗಿ 

ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪತ್ರಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಚಂದಾದಾರರು 

ಹಂಚಿ ಹೋದರು. ಪತ್ರಿಕೆ ಮೇಲೇಳಲಿಲ್ಲ. 

ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಗಾದರೂ ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬ ಸದಾಶಯದಿಂದ ರಾಮಯ್ಯ ನವರು 

ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಎಂ.ಎಸ್ . ರಾಮಯ್ಯ ನವರಿಗೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟರು. ಶ್ರೀಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು 
ಶ್ರಿ (ಮಂತರು. ಭಾರಿ ಕಂಟ್ರಾ ್ ಫರು. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ ಈ ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನು 
ಉಳಿಸಬಹುದೆಂಬ ಆಶಯವಿತ್ತು. 

ಈ. ಪತ್ರಿ ಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪತ್ರಿಕೋ ದೃಮಿಗಳಿದ್ದರೂ ಹೊಸ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೂ ಪತ್ರಿಕೆಯ 
ಸ್ಥಿತಿಯೇನೂ ಸಧಾ ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ದಿ॥ ರುಮಾಲೆ 



ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯನವರು ದಿ॥ತಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರೂ ದಿ।॥ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ರವರೂ ಈ ಪ್ರ್ರಿಕೆ 
ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಂದಲೂ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೆಲ ಕಾಲದನಂತರ ಕಣ್ಣುಚ್ಚಿತು. 

ರಾಷ್ಟದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ 
ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಅವನತಿ ಹೀಗಾಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು ಅದರೆ ಹಿತಚಿಂತಕರೆಲ್ಲ 

ಮರುಗುವಂತಾಯಿತು. 

ಈಗತಾಯಿನಾಡುವಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ- ಸಂಪಾದಕರಾದ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಲ್ಲ ಆನಂತರ 

ಬಹುಕಾಲ ಅದರ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ ಪಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ರವರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ 
ಅವರುಗಳು ಪತ್ರಿಕಾರಂಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಯ ನೆನಪು ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿದೆ. ನಾನು ಅವರ 

ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಂತೆಯೇ ಇದ್ದ ಸಂಗತಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಸೆಯಾಗದು. ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ 

ನಾಗರಿಕವನ್ನೂ ಅವರ ಮುದ್ರಣಾಲಯದಲ್ಲೇ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆಗೆ 
“ತಾಯಿನಾಡು' ಇರಲಿಲ್ಲ. 

ರ್ನರ್ಸರ್ 



ನಾನು ""ತಾಯಿನಾಡು'' ಮನೆ ಸೇರಿದೆ ವಸರ ಎತ. 7 ಕು ಬಸುತಿರಗ್ 2 ತ228 2೧-29 ಶನಿ, 
ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ 

(ಛತ್ರದಂತಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯತ್ರಿ, ರಾಮಯ್ಯನವರ 

ಅಕ್ಕನ ಮೊಮ್ಮ ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ೀ "ಇದ್ದು 

ೈಗೋಲಾದಕುಡುಗಿ. ರಾಮಯ್ಯನವರ ನಿಧನದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರಕಿರಿಯ ಮಗನಕ್ಕೆಹಿಡಿದು 

ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಶ್ವನಾಥ್ ಆದರು. ತಾಯಿನಾಡು ನಂತರದ ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರ ವನ್ನು ಆಕೆ 

ಆತೀಯತೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾ ರೆ). 
ಸಾ ಎ 

ನಾನು ಪಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಕ್ಕನ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಮೊದಲೇ 

ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡ ಅವಿಭಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ. ಬರುವವರು 

ಹೋಗುವವರು ಅಪಾರ. ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿಎಂದು ಅವರು 

ಬಯಸಿದಾಗ ನಾನು ಅವರ ಮನೆ ಸೇರಿದೆ. ಆಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ. 

ಮುಂದೆ ಓದಲು ಆಸೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಿರಲಿಲ್ಲ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 

ಹೋಗಿ ತಾಯಿನಾಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಹಾಗೆಂದೇ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ) 

ಒಬ್ಬಳಾದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, 4-5 ವರ್ಷಗಳಂತೂ ಅವರ ಜೊತೆ 

4:ಬಿಡದೆ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಅಣ್ಣಾ ಎಂದೂ, ಪಿ.ಆರ್ 

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಎಂದೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಅಣ್ಣಾ, ಬಹಳ ಮಾದರಿ ಜೀವನದವರು. ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಜೀವನ. ಉಡಿಗೆ, 

ತೊಡಿಗೆ, ಊಟ, ಕೊಠಡಿ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ಸು ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ, ಕಷ್ಟ 
ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದರೂ, 

ಕುಡಿದ ಲೋಟಾಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ತಾವೇ ತೆಗೆದು ತೊಳಯುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳಂತೂ ಚೂರೂ ಇರಲು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ಒಂದು 
ರೀತಿ ಭಯಕ್ಕೋ ಮರ್ಯಾದೆಗೋ, ದೊಡ್ಡವರು ಎಂಬ ಭಾವನೆಗೋ ಏನೋ, ಇವರ 
ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ 

ಸದಾ ಏನಾದರೂ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು; ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು 
ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಕು. ನಾನು ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕ, 'ಬೀದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಾ ಬೀ ಕಿತ್ತು 

ಕಾಮನೆಯ ತುಂಬಾ ಪು ಸ್ವಕಗಳನ್ನಿಟ್ಟದ್ದರು. 

ಬೆಳಗ್ಗೆ, ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತಿತು. ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕಿ 
ಇದಿ ಎಓಿ ಎ್ಮ್ಮ ೧೧ ಇಸ್ 



ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ದ _ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ತಮಾಷೆಗಳನ್ನು ಓದಲ 
ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಣ್ಣಾ ತಮಾಷೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ನೆ 
ತಾರೀಖು ಫೂಲ್ ಮಾಡದೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಉಪ ಮೇಯ 
ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಲಹಾ ಮಂಡಲಿ ಸದಸ್ಯ ರನ್ನಾಗಿ ಅವರ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಾ _ರೆಂಬ ಪತ್ರ ವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂ 
ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಣ್ಣಾದು ನವಿರಾದ. ಸರಳ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ 

ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪೆ ಸಪ್ರೀಮ. ಶಹನಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಇಷ್ಟವಾದ ವಾ 
ಸಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿ ಟ್ಯೂ ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನಾನು 
ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ 

ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಣ್ಣಾ ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಸಃ 
ದಿನವೆಂದು ಉಪಾವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದ ನೆನಪು, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಡಿ? 
ಮಾಡಲೇ ಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಾರಣ, ಒಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ 
ಫಲಾಹಾರ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, ಆ ದಿನ ಒಬ್ಬ ಎದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಾರದ ಹುಡುಗ ಊಟಃ 
ಬರುವುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೆವು. ಅಣ್ಣಾಗೆ ಅಂದು ಬೇಸರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇಬಾರದೆಂದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಆವರ ಉಪವಾಸವು 
ಮುಗಿಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಅಡಿಗೆಯವರು ಅವರು ಹೇಳಿದವರಿ? 

ಊಟ ಹಾಕದಿದ್ದ ದಿನ. ಅಣ್ಣಾ, ಅವರ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಂದೂ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ 

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರವಾದಾಗ ಹಠ ಸಾಧಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾದು ಬಹಳ ಮಾನಸಿಕ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಎಂದು ನನ? 

ತೋರಿತ್ತು ಹ ಎಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಸ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಕ್ಕಮ್ಮನ ರೀತಿ 

ಆದರೆ, ಅಣ್ಣಾದು ಮಾನಸಿಕ ರೀತಿಯದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಹೊರಗಿನವರಲ್ಲೇ ಆಗ 

ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಿದರೆ 

ಚಲಿ ಗಂಡು ಹೋಗಬೇಕು'' ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ, ಹಾವು ೬... ಕೋ 

ಮುರಿಯಬಾರದೆಂಬಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದರ ಗುಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನವಲ್ಲ! 

ಅನುಸರಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಕಪ್ಪಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಜೀವನ 

ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು.ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗದೇ, ಪೂಜೆ ಮಾಡದೆಃ 

ಇದ್ದರೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿಗಳಂತೆ ಒಂದು ಘಂಟೆ ಧ್ಯಾನ, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ, 
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ""ನನಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಲು'' ಇ 

ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ತಮಾಪೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ, ಬಂಧು, ಬಳ | 



ಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಹೇಗೆ ಎಂದು ರೇಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು 

''`ಬಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಂತೆಯೇ ಇದ್ದರು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಂಟದಂತೆ ಇದ್ದರು. 

1೬1 ಅಣ್ಣಾ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲೀ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಬೇರೆಯವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ 

೫೦ಗೂ ಇದನ್ನೇ ಓದು, ಈ ಕೆಲಸ ತೊಗೋ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಎಂದು ಸಲಹೆ 

ತ ಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. 
೪ 

1! ಫಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಣ್ಣಾ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. 
' ಥೀಮವಾರ 25-8-1969 ರಂದು ಅಣ್ಣಾ ಅಕ್ಕಮ್ಮ, ನಾನು, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳು 

ಬ್ರ ಎದುರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಗಳು ಅಳಿಯ ಮೊಮ್ಮ ಗಳು. ಬಾಲನ್, 
 '್ಞಾಗ ಗೆ ಬೇಸರವನಸಿರಾಗ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನಂಜನಗೂಡು, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ, ಅವರಿಗೆ 

ಹಾಡ ಕದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಡಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ 'ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾ ಚಿನ್ನಾಗಿದ್ದರು; ಚರ್ಚೆ, ನಗು, ಹಾಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವು. 
ಸ ನಸಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಕ್ಷೀಣತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿ ""ಇಚ್ಚಾಮರಣಿ'' ಎಂದು 
ತ್ಕ 2 5-70 ರಂದು ಸಾಧರಣ ಚಳಿ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಂಡು ಬಂತು. ವೈದ್ಯರು 
ನ್ಯಮೋನಿಯಾ ಎಂದರು. ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ 25 ರಂದು ಸಂಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಡದೇ 
ಬಿಟ್ಟರು. 

ರರ 



ರ್ಸರ೯ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಔ ಪೂರ್ವದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ದವಕೀಲರು, ರಾಮಯ್ಯನವರಸ್ನೇ ಹಿತರು. ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿ. 

ಅಭಿಮಾನಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿನಾಡು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ ಹಲವ 

ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಕೀಲರು. ಕರ್ತವ್ಯದ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. : 

ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದವೃತ್ತಿಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಮತ್ತುದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಈ 

ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ವಯೋವ ದರೂ, ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರೂ ಆದ ಅಃ 

ರಾಮಯ್ಯ ನವರನ್ನು ಪ್ರಿತಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು. 

ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ರ ಕರ್ತ 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಸುಸಂಸ್ಕೃತ, ಸರಳ, ಸಭ್ಯ ಮನ: 

ಜು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು "ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದು. ಯ 

ಷಯವಾಗಿರಲಿ ಜನತೆಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳ 

ಅಗಸ ದ್ದರು. ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ 

ಆನುಕೂಲಹಾಗಬೇಕೊಬುದ್ದೇ ಅವರ ಮೂಲ. ಉದ್ದೇಶ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದಭ 

ಬಡ್ಡಿ ಗೋಪಾಲರಾಯರ ಪ್ರಕರಣ. ರಾಮಯ್ಯ ನವರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಒ 

ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಗ್ರ ಲೇಖನದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ ವಿಚಾ 

ಹೇ ಬಂ ಐಂ) ಬಂತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಗ ತಾವು ರಾಮಯ್ಯ ನವರ ಪರ 

ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ಶ್ರೀನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. 

""ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸುವುದು; ವಿನಾಕಾರಣ 8 

ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ತಡೆ ಹಾಕುವುದು; ಭದ್ರತಾ ಹಣವನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳು: 

ನಡೆದೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಓಂದಂದು ಲೋಪ ತೋರಿಸಿದಾಗ 

ಹೊಸದೊಂದು ತುರ್ತು ಆಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತರುತ್ತಿತ್ತು ಸದಾ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಪ 

ತಾಯಿನಾಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿನ 

ರಾಮಯ್ಯ ನವರಿಗೆ ವಕೀಲನಾಗಿದ್ದೆ'' ಎಂದು ಗತ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಫರಿಸಿದರು. 

ಹಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇತರ ಜ: 

ಕೆ ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸ ಓಂದಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ “ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ. 

ಅಪಾರ. ಮದ್ರಾ ಸಿನಲ್ಲಿ "ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾರತ ಹಿಂದಿ ಪ್ರ
ಚಾರ ಹುಹಾಸಭಿ ಆರಂಭವಾಗುವು? 



ತ್ರೈ 

ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ರಾಮಯ್ಯ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 

ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು. 

""ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸುವವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲರದೂ 
ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳವಳಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದ ಇವೆಲ್ಲ 

ರಲಿಲ್ಲ. ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸಗಾರರು. ಅವರ ಏಳಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ 

ಕ ಕ್ಸ ಮವನ್ನ « ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಿತ್ತು''- ಕಳೆದುಹೋದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸಿದರು. 

ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ಪಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ 

ಬಲ್ಲವರು.. ಸತತ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿದ್ದವರು. ಸಂಜೆಹೊತ್ತಿನ ಬಂಡೆ ಸ್ನೇಹಿತರ 

ಗುಂಪಿನವರಾಗಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವರು. ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು 

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ""ನಿಜ, ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು; 

ಜೊತೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಶ್ರಮಿಸಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ 

ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೇರಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು; ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ತೃಪ್ತಿ 
ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಜೀವ ದಣಿಯುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದು "ಇನ್ನು ಸಾಕು'' ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೂ 

ರಾಮಯ್ಯನವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ನಿವಾಸರಾಯರು. 

ಸಂದರ್ಶನ ಲೇಖನ: ನಾಗಮಣಿ ಎಸ್. ರಾವ್ 

ರ್ಸರ್ಸರ೯್ಗ 



ಎಂ. ಎನ್. ಜೋಯಿ? 

(ಪಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ ನವರ ಸಹವರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ರಾಮಯ ್ ಯನವರೊಡನೆ ದುಡಿದ ಮೈಸೂ£ 
ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ಚೇತನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಎಂ. ಎನ್. ಜೋಯಿಸ್ ಪ್ರಮುಖರು. 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಾಗೂ ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಃ 
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅಗರಂ ರಂಗಯ್ಯನವರು ಹಾಗೂ ತಗ ಡೂ 
ರಾಮಚಂದ ̀ ರಾಯರೊಡಗೂಡಿ ಚಂದಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ತರುವರು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಎ: 
ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊ ೦ಡಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಜೋಯಿಸರು ತಮ್ಮ ನೆನಪು ಅನುಭವಗಳ: 
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು. . 

"ನಾನು ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಿತ್ಯ ಓದುಗನಾಗಿದ್ದೆ. ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೆ 
ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪತ್ರಿ ಕೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಾಯಿನಾ 
ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಂಪಾದಕೀಯ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಂಸ್ಯ್ರಃ 
ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನಗಳು, ದೇಶದ ಪ್ರಚಲಿತ ಎದ್ಯಮಾನಗಳ 
ವಿದೇಶೀ ಸುದ್ದಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ತಾಯಿನಾ 

ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿತ್ತು ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದ | 

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ, ತಾಯಿನಾಡು ಬಾತ್ಮೀದಾರರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿಯವರನ 
ಲಂಡನ್ನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತಿ ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾ 

ರಾಮಯ್ಯನವರದು. 

, ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಆಗುಹೋಗುಗಳು, ಎನೋದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇತ್ಯಾ| 

ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಜನಪರವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದ ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಜನರನ್ನು ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸುವಂ। 

ಯಾವುದೇ ಬರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು, ನಿತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಜನರೆದು 

ತೆರೆದಿಡುತ್ತಿತ್ತಾದರೂ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಜಾಹಿರಾತ 

ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು 

ಸ 0011101811 (71715 ೩0೦೬! (76 707! 6೮೮೦೦೧ 1೪೮6೩5 ೩ 0೩1೦ 

$(865177187. (71715 ೩0೦೮! (7೮ ೧೮% ೧೮೯೩1೦೧ ಎಂಬ ಗೋಪಾಲ ಕೃತ 

ಗೋಖಲೆಯವರ ಮಾತು ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ತವ 



ಈ 

ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗಷ್ಟೇ ಎಂದೂ ಆಶಿಸದ ರಾಮಯ್ಯನವರು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಜನತೆಗೆ 

ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವಂತಹ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಜನಹಿತ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದುಡಿದ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಬುತ್ವವನ್ನು 

ಅನುಮೋದಿಸಿದರಾದರೂ ಮಹಾರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ 

ಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಂತಹ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು 

"ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 

ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಚಳವಳಿ ಹರಿಜನೋದ್ಧಾರ, ಖಾದಿಧಾರಣೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. 

1116 77611617 8೦೪! ೦೧ (7೮ ೦೧೮ 5106, 17115801666 0೩710! ೦೧ 
(1೮ ೦07೮ 5106, 1(15 (7೮ ೮೦[1ಆ ೦ 58861,(0 (76171 7777 (70085 ೦ 
ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರಾಮಯ್ಯನವರದೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, 
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಾದರೂ ಎಂದೂ 
ಜನರನ್ನು ಉದ್ರೆ; ಕಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕಾಳಜಿ - ಕಾತರಗಳನ್ನು 

*ಕೊಂದಿದ್ದ ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಎಂದೂ ಎಪರೀತಕ್ಕೆ ಹೋದವರಲ್ಲ 

ಎದುರಾಶ್ವತ್ಥದ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ರಾಮರಾಯರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ 
ಪಡೆದು, ಮೊಟ್ಟದೊದಲಿಗೆ ಆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇ ತಾಯಿನಾಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 
ಪೋಲೀಸರ ದೌರ್ಜನೃದಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದರು. ಎದುರಾಶ್ವತ್ನದಲ್ಲಿನ 
ಗಲಾಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಪ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದ ತಾಯಿನಾಡು, "ಸಾವುನೋವಿನ" ಸುದ್ದಿ 
ನೀಡಿತ್ತಾದರೂ ಪೋಲೀಸರ ದೌರ್ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ. ಬರೆಯಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ 
ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ 
ಸತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತಿತಾ ದರೂ, ಸರ್ಕಾರದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 

ನವಜೀವನ, ಎಶ್ವಕರ್ನಾಟಕ, ಜನವಾಣಿಯಂತಹ ಸಮಕಾಲೀನಪತಿ ತ್ರಿಕೆಗಳೊಡನೆ ಸ್ಪರ್ದೆ 
ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ತಾಯಿನಾಡು : ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ 
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿತ್ತು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕೆ ಜನಮನವನ್ನು 

ಲಭವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು ಇಂದಿನಂತೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ದಿಸೆದೆ, ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ. 
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಕಟಸುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲೆ ಮರೆಯ ಕಾಯಿಗಳಂತಿದ್ದ ಅನೇಕರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ 



ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು 

ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸ್ಥ ಸ್ಥಳೀಯ 
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನಗಳನ್ನು, 'ವರದಿಗಳನ್ನು ಪ ಪ್ರ ಕಟಿಸುತಿ ತಿದ್ದರ 

ಸುಸಂಸ್ಕೃ ತರೂ, ದೇಶಭಕ್ತರೂ ಆಗಿದ್ದ ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಖಾದಿಯನ್ನೆ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರ 
ಅವರ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಸೃಜನಾತ್ಮ ಕವಾಗಿತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಮುಂದೆ ತರುಃ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತೇ ದನಾ” ಎಂದೂ ಮಾರಕ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತೆ ಕೇಜಿಸುವಂತಹದ್ದಾ _ಿಗಿರಲಿಲ್ಲಎಂದ 
ಶ್ರೀ ಜೋಯಿಸ್ ಹೇಳಿದರು. 

ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಸದ್ಗುಣ, ಕರ್ತವ್ಯಶ್ರದ್ಧೆಗಳ ಬ) 
ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ನಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಮಪ್ರಿಯಂ 

ತ.ಸು. ಶ್ಯಾಮರಾಯರು 

ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಚೇತನ, ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧಸಾಹಿತಿಶ್ರೀ ತ.ಸು. ಶಾಮರಾಯರು ತಾಯಿನಾಡ! 
ಕುರಿತ ತಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 

""ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್, ಪ್ರಿಯಂಬ್ರೂಯಾತ್, ನಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಮಖ್ರ ಯಂ'' ಎಂ 

ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕ ತೆ ನಡಮಕೊಳಿಡವರ 8 ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯನವರು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೂ 

ಜೀ ಗ ವರ್ತಿಸದ ಅವರು ಸು ಸುಸಂಸ್ಕತರು. ಮೃ ಗಯ ಕೆರಳಿಸುವಂತ£ ಗ 

ಕಠೋರಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಂದೂ ಬಳಸದ ಅವರು ಬಹುಜಾಣ್ಮೆ ಯಿಂದ ಜನಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ 

ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಗಳರಡಕ್ಕೂ ಚ್ಯುತಿಬಾರದಂತೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು 

ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಪಗಡೆಯಾಟ ಖ್ರಯ 

ಚದುರಂ 

ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಿಗ್ಗಜ ಶೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾಜೇ ಅರಸ್ - ಚದುರಂಗ. 

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿತಾಯಿನಾಡು ಮತ್ತು ಪಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ 

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯರು. 
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ಚದುರಂಗ ರಾಮಯ್ಯ ನವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಕ್ಚಣ ಭಾವುಕತೆಯಿಂದ 

ಮೌನಿಯಾದರು. ಗು ಎಂದಾಗ "ಬರೀ ರಾಮಯ್ಯ ನವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನ 

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಅವರ “ಡೇ ಜಃ ಕಣ್ಣು ೦ದೆ 

ಬರುತ್ತದೆ, ಜ್ ಅವರ ಕಣ್ಣು ನಕ್ಷತ್ರ. ನಾನು ರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ 

ಸಲ ಜೀಟಿಯಾದದ್ದು 1937ರಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಾನಿನ್ನೂ ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯಟ್ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ. 

ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಮೈ ಸೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೆ ನಕ್ಕೆ ೬1 

ಭಿರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಶ್ರೀ ಎಲ್. “ಎ. ಹಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಮು 

ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬಾಬು ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಮೈಸೂರಿನ 

ಪುರಭವನದಲ್ಲಿನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಕೋರಲಾಯಿತು. ನಾನು ತ.ರಾ.ಸು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿನಾಡು 

ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರದಲ್ಲಿತಾಯಿನಾಡು ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಾಗೂ 

ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪಿ.ಆರ್. ಜಯಲಕ್ಚಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವರು. ತಾಯಿನಾಡು ಜನಪರವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ. 

ತೆರುನ್ವಯವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕೆ. ಸರಳ ಭಾಷೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು 

ತಲುಪುತ್ತಿತ್ತು. ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯ "ನಗರ ಸಂಚಾರಿಯ ಡೈರಿ' ಬಹಳ 

ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಉದ್ರೇಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೆಡೆಗೆ ಜನಮನವನ್ನು 

ಸೆಳೆದವರು ರಾಮಯ್ಯನವರು. 

1969-1970 ರಲ್ಲಿಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು. 
ಅಗ ನನಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢವಾಯಿತು. 

ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಪಗಡೆಯಾಟವೆಂದರೆ ಪ್ರಿತಿ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕೊಂಡಿ 
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬೆಸೆದಿತ್ತು. ನಾನು ರಾಮಯ್ಯ ನವರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೂ 
'ಶಿಯನಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಸಮಾನ ಪ್ರ ೇತಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ 
ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ನೀಡಿದಂತಹ, ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮರೆಸಿದಂತಹ ಚಿರಸ 'ರಣೀಯ ಕಾಲ. 
ನನಗೆ ಎರಡು ತಲೆಮಾರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ರಾಮಯ್ಯ ನವರ ಕುಟುಂಬದ್ದು ರಾಮಯ್ಯ 
ಈ:ಪತಿಗಳದ್ದು ಕಣ್ಮುಂಬುವಂತಹ, ಮನ ತು ಬುವಣಹ ಆಕರ್ಷಕ ವಕ್ತಿತ್ವ ಅವರು 
ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. 



ಫಲಾಮೃತ -ಗುಂಃ 

ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಏತರಕರಾಗಿದ್ದ "ಫಲಾಮೃತ' ದ ಶ್ರೀ ಗುಂಡಪ ನನ 
ರಾಮಯ ್ಯನವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಂತಹವರು. 

ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕೆ ತಾಯಿನಾಃ 
ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸದ್ಗುಣಿ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ, ದುಷ್ಪರಲ್ಲ ಸಾ 
ಸತ್ಪುರುಷ. ರಾಮಯ್ಯನವರು ಗಾಂಧೀವಾದಿ. ಖಾದಿಧಾರಿ. ಅವರು ತ್ರೀ 
ಸದ್ರು _ಣಿಗಳಾಗಿದ್ದ ರಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಛು _ದಿನ ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದಪ್ಪೇ ನುಡಿರ 
ಶ್ರೀ "ಗುಂಡಪ ನವರು. 

(ಮೈಸೂರಿನ ಈ ನಾಲ್ವರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂದರ್ಶನ ಲೇಃ 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟವರು. ಎಚ್.ಎಲ್. ಶ್ಯಾಮಲಾ ನಾಗೇಂದ್ರ) 

ರರ 

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಗೆ ದಿವಾನರೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಜವಾನರೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ ಈಸ 

ಭಾವವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಯಾಗಲೀ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸಾ| 

---ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಂ 

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಎನಯದಿಂದಕೂಡಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ದೈನ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದು. ಯ. 

ಜಟ ಪತಿ ಶ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಇರಲು ಒಪ್ಪಬಾರದು. ಸ್ವಾತಂತ್ಯಃ 

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಯ ಜೀವಾಳ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯವಿಲ್ಲ. 

-೨೨-ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಂ: 

ರರ 
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ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ- ಉಸಿರಾಗಿತು 
ಬ ಹಾದಿ ಜಾಸಾಾರೋ ಸ 3333111 

ಡಾ. ಆರ್. ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ 

ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೀವನ ಸಾಹಸಮಯ,; ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ 
"ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯದೂ. 

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಸ್ಕತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಅದು ಸಾಲದೆಂಬಂತೆ 
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 
ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ. 

ತಂಗಿಯ ವಿವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಬಳಗದವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದ ರೆ, ಇವರು 
ಊರನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಎದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾಶಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. 

ಮುಂದೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದು ಗಂಗಾಧರರಾವ್ 

ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದ 

ದೇಶೀಯ ಎದ್ಯಾಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದರು. 

ಅವರು ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಸತ್ಯ, ನಿರ್ಭಯ, 

ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಈ ಗುಣತ್ರಯಗಳಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಜನಾದರಣೆ ಪಡೆದಿತ್ತು ತನ್ನ ಸಾಹಸಶೀಲತೆ 

ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು 

ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ 

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿತ್ತು 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಂಬಲ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 

ಅಧಿವೇಶನಗಳ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಂತಿ ಮೂಲಕ ತರಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಮೊದಲು 

ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಪತ್ರಿಕೆ. ತನ್ನ ವಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ವರ್ಷವರ್ಷವೂ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ 

ಕಳುಹಿಸುತಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸಾಸನ ಸಭೆಯ ವರದಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ 

ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ತಾಯಿನಾಡು ಕೊಟ್ಟ ಬೆಂಬಲ ಚರಿತ್ರಾರ್ಹ. 

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋರಾಟದ ಉಸಿರಿನಂತೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಜನರನ್ನು 

ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. 

ಇಂತಹ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ 

ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದಿವಾನ್ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. 



ಆ. 

ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಾನದ ಬಲೆ ಬೀಸಿದರು. ಟೌನ್ಹಾಲ್ ಮುಂದಿನ ವಿಶಾಲ 

ನಿವೇಶನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಆಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಜನಸೇವೆಯನ್ನು 

ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. 

ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಸನ ಸಭೆಯ 

ೌಕ್ತಕಲಾಪ ಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಗಮನ 

ನೀಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಕ್ರಮೇಣ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಕುಂದುತ್ತಾ 

ಬಂತು. ಇತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೂ ತೀವ್ರ ವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ. ತುತ್ತಾ ಜುಹು 

ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಸ್ತಾಂತರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು. 

(ಡಾ.ಆರ್. ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ, ತಾಯಿನಾಡು 

ವರದಿಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಲೇಖನವಿದು.) 

ರ್ನರ್ಗರ೯ 

ದೊಡ್ಡವರ ದೊಡ್ಡತನ 

ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವತಃ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಅಂದಿನ 

, 5 ಉದ್ಯೋಗದಾತ, ವೃದ್ಧಪಿತಾಮಹ ಎಂ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ 

ಪಡೆದರು. ಈ ಮಾಲೀಕರಾದರೋ ""ನನ್ನ ಮುದ್ರಣಾಲಯದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 

ಮುದ್ರಿಸಿಕೋ'' - ಎಂದರು. ಏಕೋ ಏನೋ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮುದ್ರಿಸಲು 

ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಈ ಸಂಪಾದಕ -ಮಾಲೀಕರಿಂದ ""ಆರಂಭದ 

ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಕು; ಅದು ನನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ'' - ಎಂದು ಕೇಳಿ 

ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 

ಈ ಗುರು - ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಿನ ಮಾನವತೆಗೆ - ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ. 

1927ರ ಸೆಪ್ಟ ೦ಬರ್ 12 ರಂದು ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 
ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರು ರಾಮಯ್ಯ ನವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಂಬಳವನ್ನು 
ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ""ಅಷ್ಟ ರೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಚಂದಾದಾರರನು. 
ಕೂಡಿಸಿಕೋ''- ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. | 

ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ ್ ಯನವರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ 
ವ್ಕ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಬಿ 

ರರ್ಪರ್ 



ತತ್ವಬದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿ 

- ಎ.ಎಸ್. ಕ್ರ ೈಷ್ಣಯ್ಯ 

ದಿವಂಗತ ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ ್ ಯನವರು ಇಂದು ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೂರು ವಷಣ 
ವಯಸಾ ಿಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕವರು ಇಂದು ನಮ ನ್ನಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ನೆನ 
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹಸುರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ 
ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ ವರು ಅವರನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿ 
ಅಂತಹದಾಗಿತು. ಸದಾ ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿ, ಸರಳ ಜೀವಿ, ಎಲ _ರೊಂದಿಗೂ ಸ್ನೇಹವಾ | 
ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಇವರ ಉದಾರ ಸ ಸಭಾವ ಎಲ್ಲರೂಮೆಚ್ಚು ವಂತಾಗಿತ್ತು 
ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ _ರನ್ನೂ ಗೌರವದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಇವರ 
ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ಲ! ರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು. 

ದಿವಂಗತ ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರದು ಕರ್ಮನಿಷ್ಯ ತತ್ವಬದ್ಧ, ನೀತಿಯುತ ಸರಳ 
ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿ 
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಪೂರ್ವ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಸಹನೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ, 
ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪರಿಶ್ರ ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 
ಬಗ್ಗೆ, ನಗರ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಗರ ಸಭೆಯ: ಮೀಟಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ವಾದಿಸುವವರಲ್ಲಿ 
ಇವರು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದರು. ಅಪ್ಪಟ ಗಾಂಧೀವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಜನಸೇವೆಯೇ 

ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಿದವರಾಗಿದ್ದರು. 

ಎಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ; ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ಚಿಂತನೆಯೇ ಇವರ 

ಎಚಾರಧಾರೆಯಾಗಿತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ, ಜನಹಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ತೆ, 

ಸದಾ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಮೌಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ! 

ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 
ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಿದ್ದವು. ಒಂದು ಗುಂಪಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ಆಸೆ: 

ಆಕಾಂಕ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ತತ್ವಬದ್ಧ, 

ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವರ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ 

ಹನುಮಂತಯ್ಯ ನವರೊಂದಿಗೆ ಕಡೇವರೆಗೂ ಉಳಿದರು. ಶಾಸನ ಸಭಾ 

ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 

ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಂತೂ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಇವರ 



ಕೊಡುಗೆ ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು ಇನ್ನೂ, ಜನಇಂದಿನಂತೆಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರದಿದ್ದ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಂಡು. ಓದುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

" ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಸಂಖ್ಯೆ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಸುವುದು, “ಓದುವುದು, 

ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾ ಜ್ಯ ಶಾಹಿಯ ಆಡಳಿತ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ 

ಸುದ್ಧಿ ಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೂರಕೂ ಮಹಾ 

"ಸಾಹಸದ 111 ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅಂತಹ. ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ "ಅಂದು “ತಾಯಿನಾಡು' 

ಪತ್ರಿಕೆಯೆಂದರೆ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿತ್ತು 

ಅವರ "ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಣಾಲಯ' ಚಾಮರಾಜ 

ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರ ತರಲು 

ಅವರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವನು. ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 

ಅಥವಾ ಮುದ್ರಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೂ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ 

ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಡಿಸುವುದೇ ಆಗಲಿ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಲಿ, 

ಪ್ರೂಫ್ ತಿದ್ದುವುದೇ ಆಗಲಿ, ಲೇಬಲ್ ಅಂಟಿಸುವುದೇ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲಾಕೆಲಸವನ್ನೂ ಖುದ್ದಾಗಿ 

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊರಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು 

ಇವರು ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಹಸಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು 

ಬೆಳೆಸಿದುದು. ಪ್ರತಿ ದಿನ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನೋಟೀಸ್ 

ಬೋರ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡಕ್ಟರದಲ್ಲಿ ಬರೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಅದನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಓದಿಕೊಂಡು 

ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ಅನೇಕರು ಆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರುವುದು 
ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಳುಹಿಸುವ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂಡಲ್ ಜೊತೆ 
ಮುಖ್ಯ ಸುದಿ ಫಿಯನ್ನು ಒಂದು ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಾ ್ರಿಸಿ, ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಾ ಊರಿನಲ್ಲೂ 
ಏಜೆಂ ಟರು "ತಮ್ಮ "ಕಛೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಅಂಟಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ 
ಸುದಿ ್ದಿಯನ್ನರಿಯುವ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಜಾಗೃತ ಗೊಳಿಸಿ ಪತ್ರಿ ಕೆಯನ್ನು ಓದುವ ಹವಾ ್ಯಸವನ್ನು 
ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಪ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. "ರೇಶದ ಬಿಡುಗಡೆಯ 
ಹೋ ರಾಟದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ: ಕಾರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಏನಲ್ಲ 

1 ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು 
ದೊಡ್ಡ ಭಾಗೇ ಹ ಯಾತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆವಾಸವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದರು. 



ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎದೆ ಗುಂದಲಿಲ್ಲ “ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಉಜ್ವಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀ 
ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ "ೋಧರೆಲ್ಲ ತಪ 
ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕಾಯ 
ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ ಯನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ರೀತಿಯ: 
ಪ್ರಕಟಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ದಿವಂಗತ ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರ ಮನೆ ಸದಾ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಂದ ತುಂಃ 
ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ, ಉಪಚಾರ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು ಇ 
ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ̀ದಿವಂಗತಪಿ. ಆರ್. ಜಯಲಕ ್ಪಮೃನವರು ಪತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮ 
ಬಂದವರಿಗೆ ಆದರಾತಿಥ್ಯ ನೀಡದೆ ಎಂದೂ ಕಳಿಸಿದವರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ "ನಾಯಕಮಣಿಗಳು 
ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಜಯಲಕ್ಟಮೃ್ಮ ನವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆಗಾ: 
ಅನೇಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಸೇವಾ "ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕ್ರ 
ಬೆಳೆಸಿದರು. ನಗರ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಚ ಉಪ ಪಮೇಯರ್ ಆಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೇಃ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಡಗಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕೃರಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ 
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಜನತೆಗೆ ಅಪೂರ್ವ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಅಪೂರ್ವ ದಂಪತಿಗಳ 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ಎಂದೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ 

ರರ್ಪ್ಥ್ 



ಆತೀಯ ಸೇಹಿತ ಕ 
ಕಾಂ ಗೋ ರ ಸಂ ಪಂ 

ತಿ.ತಾ. ಶರ್ಮ 

ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾನು ಬಹಳ ಆತ್ಮಿ ಯರಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅವೆರು ಪಂಡಿತ 

ಮದನ ಮೋಹನ ಮಾಳವೀಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಪದವೀಧರರು. 

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅನೇಕ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನೆ 

" ಭಾತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಪ ಗ್ರವೇಶ, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವೇಶ; ಆದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು 

ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾವು ನಡೆಸಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲಾ? ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ವೃತ್ತಿಗೆ ಏಕೆಪ್ರ ಹೇ 

ಮಾಡಿದಿರಿ?'' ಎಂದು. ಅವರು ನನಗಿಂತ ಚತುರರು. "ಆ ಮಾತನ್ನೇತಿರುಗಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇರೆ 

ನಾನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತೇನೆ. ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಶೋಧನೆಯ. ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಾವಿದ್ದಿರಿ. 

ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಶಿಲಾ ಶಾಸನಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ? ದೇಶದಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ 

ಪೋಷಕವಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರ ಹಿಸುತ್ತಾಇದ್ದಿರಿ? ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತಾವೇಕೆ ಈಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಅದೇ ಸ ನಾನು ಪ ಪ್ರವೇಶ 'ಮಾಡಿದೆ'' ಎಂದು ಉತ್ತರ 

ಕೊಟ್ಟರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. 

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಅಪೂರ್ವ ಸಮಯವದು. 

ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ದಾಸ್ಯ ದುಃಖದಿಂದ ಭರತ ಖಂಡವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು; ಕನ್ನಡನಾಡು 

ಛಿದ್ರವಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಭೇಕು. ಇವೆರಡು ಉದ್ದಿಶ್ಯಗಳನ್ನು 

ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಮಯ್ಯನವರು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ನಾನೂ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 

ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ನಾನೂ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲಧರ್ಮ 

ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಎಳಯಿತು. ರಾಮಯ್ಯನವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಎಜ್ಞಾನದ 

ಎದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇತಿಹಾಸ, ರಾಜನೀತಿ, ಆರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ 

ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಪಡೆದಂತಹವರು. 

ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು. ಹುಟ್ಟು ತಮಿಳರಾದರೂ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ 
ಹಾಸ ಸಾತ ಮುನ್ನು ಮಾರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲಿತು, ಅದರ 
ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. "ತಾಯಿನಾಡು' ಭಾಷೆ ಸರಳವಾದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ 
ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಭಾಷೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಯುತವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ 
ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ೦ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಎಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಿ 
ಸಂಶಯಪಡಜೀ ಕಾದುದಿಲ. 



ನಾನು ಕೊಂಚ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಹಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದಾದರೆ, ನನಗಿಂತಲೂ ಅವರು ಬಹಳ 
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಮಯ್ಯನವರು 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 

ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಎಂದು 
ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣವಿಷ್ಟೇ. ಅವರು ಈ ವೃತ್ತಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ 
ಕಾಲ ಅಂತಹುದು. ಅವರಿಗಾಗಲೀ, ನನಗಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವೇಶ 
ಮಾಡಿದಂತಹ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವಿದೆ: ನಾವು 
ಗಾಂಧೀಜಿಯಂತಹ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ದೇಶ ನಾಯಕರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು 

ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು; ದೇಶದ ಬಂಧ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ನಮ್ಮಿಂದಲೂ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿಸಿದರು. 

(1970 ಮೇ 25ರಂದು ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು ಗತಿಸಿದಾಗ ತಿರುಮಲೆ 

ತಾತಾಚಾರ್ಯ ಶರ್ಮರು ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದೇಶದಿಂದ.) 

ರ್ನರ್ಪರ್ಸ್ಗ 



ಕವಿ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕರಸಾ _೦ಡೆಂಟ್ ಕಂಡ'' 

ಕ 
ಚಿ.ನ. ಮಂಗಳ 

“ರವಿ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕವಿ ಕಂಡ. ಕವಿ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕರಸ್ಟಾಂಡೆಂಟ್ ಕಂಡ''..... ಈ 

ತನ್ನು ಹೇಳಿ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅ
ಭಿಮಾನ 

ಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಸಿ. ಕೊ ಗತಿಯ ಅವರು 

೯ ಎಸ್. ಪಾಸುಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೀರ್ತಿಶೇಷರಾದರೂ 

ಅವರು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ವರದಿಗಾರರಾಗಿ. 

೧೯೨೭ರಲ್ಲಿ ಪಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು "ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 

ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ೧೯೨೫ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಎಂ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನವರ ಶಿಷ್ಕರಾಗಿ 

ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಧ್ವಿ, ಸಂಪದಭ್ಯು ದಯ, ವೆಲ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಪ್ರಿ ಕೆಗಳಿಗೆ ಉಪ 

ಸಂಪಾದಕ ಹಾಗೂ ವರದಿಗಾರರಾಗಿದ್ದು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ 'ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 

ಆರಂಭಿಸಿದರು. "ತಾಯಿನಾಡು' ರಾಮಯ್ಯನವರ. ಕ ಬಿಡುವವರೆಗೂ ಆದೊಂದು 

"ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯ' ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಮೆರೆದದ್ದು. ಇಂದು ಇತಿಹಾಸ. 

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅಗರಂ ರಂಗಯ್ಯನವರ ಮುದ್ರಣಾಲಯದಲ್ಲಿ 

ನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕಾಸಿಗೊಂದು ಪ್ರತಿಯಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆಗ 

ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾತಯ್ಯನವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೈಸೂರಿನ ಅನಾಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ""ಅಶನಾರ್ಥ 

ಅತಿ ಥಿ'' ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಭಾಷಣಕ್ಕೂ ಬರಹಕ್ಕೂ 

ಹೆಸರಾಗಿದ್ದವರು. ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಥಾಲಯದ ವಿದ್ದಾ ಬರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾ ಗಲೇ 

ಅವರು ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ"ತಾಯಿನಾಡು' ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಮೈಸೂರು 

ವರದಿಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿದ್ದು. ವರದಿಗಾರರಾಗಿದ್ದುಡರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಭಾರತದ 

ಹಣಕಾಸಿನಸಂಬಂಧ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಂಬಂಧ ಲೇಖನಗಳನ್ನೂ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. 

ಆದರೆ "ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯ "ಲೇಖಕ ಬಳಗದವರಾಗಿದ್ದುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ನಮ್ಮ 

ತಂದೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಾತ್ಮೀದಾರರಾಗಿದ್ದುದೇ ಮುಖ್ಯ. ಆಗ ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು 

ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ ೫ ರೂಪಾಯಿ. 

ಆದರೆ ಇದು ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಸಿ ಸಭಾರವನ್ನು ಹಾಕಿತು ಎಂದು ನಮ್ಮ `್ಗ ಎ೨ 

ಶ್ರೇದ ಅನೇಕ ಸಲ ಜಾ ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 
ತಾಯಿನಾಡುವಿನಿಂ ದಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಹಲವಾರು ವರ್ಗಗಳಪ ಸ್ರತಿಭಾವಂತ ಜನರ 



ಸಂಪರ್ಕವುಂಟಾಗಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲೋಕಾನುಭವಕ್ಕೂ ದಾರಿಯಾಯಿತು. 

ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದ "ವರಮಾನ' ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ « 
ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೂ, ಬರವಣಿಗೆಗೂ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನ; 

ನಮ್ಮ ತಂದೆ "ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿಗಾರರಾಗಿದ್ದಾಗ ವಾ 
ಎದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಹೌದು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾರದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂ 
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಎದ್ಯಾರ್ಥಿ: 
ಅನೇಕರಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೃ ಗೃಹಸ್ಥರು ಬಡ. ಎದ್ದಾ ರ್ಥಿಗಳಿ; 
ರೀತಿ" ಅನ್ನದಾನ' ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಿ 
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ ರಾಮಯ್ಯನವರೂ ಒಬ್ಬರು. ರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಂ 
ಸುದ್ದಿಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಧಮ 

ಪಿ.ಆರ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಮೃನವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನಪ್ಪ 

ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನೆನ; 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪು 

ನಿಧಾನವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ. ಸುದ್ದಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪತ್ರಿಕಾ 
ಮುಟ್ಟುವುದರೊಳಗಾಗಿ "ಊಟ' ವಾಗಬೇಕು. ಪತ್ರಿಕಾಲಯ ತಲುಪುವ ಧಾವಂ 

""ಮಗು'' ಎಲ್ಲಿಊಟ ಮಾಡದೆ ಹೊರಟುಹೋಗುವನೋ ಎಂದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಮ್ಮನ 

ಊಟವನ್ನು ಕಲಸಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀ 

ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನಮ್ಮತಂದೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನೇ ಕಾದಿರುತ್ತಿದ್ದರ 

ಅಡಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾಪ ಹೇಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ. ವಾರಾನ್ನಕ್ಕೆ ಬ 

ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಂಥದೋ ಒಂದು ತಂಗಳು ಹಾಕಿದರಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವಃ 

ಊಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬಡ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಊಟವನ್ನು ಆ 

ತಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾದಿರುತ್ತಿದ್ದ ಜಯಲಕ್ಕ್ಮ ಮ್ಮನವರೆಲ್ಲಿ? ಪಿ ಓಏ.ಆರ್. ರಾಮ 

ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗಾದ ಸಹಾಯ. ಅವರಪ್ರ ಭಾವಇವನ್ನು ನಾನೆ 

ಮರೆಯಲಾರೆ. 

ಮುಂದೆ "ತಾಯಿನಾಡು' ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶ್ರಿ 

ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರೂ, ನಾನೂ ಬರೆದ ಅನೇಕ ಕಥೆ, ಲೇಖನಗಳು ಸ. 

ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾನು ರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನೂ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ಮೃ್ಮನವರನ್ನೂ ನೋರಿ 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ “ಎಸವನಗುಡಿಯ ಕಾಳಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿ ರುವ ಅವರ ಮನೆಗೂ ನಾನು ಅ: 



` 





ಸಲಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮನವರು ಕ
ರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಲಹಾ 

ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ದಾಗ “ನಾನೂ ಆದರ
 ಸದಸ್ಯ ಳಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಜ ಇನ್ನ ಷ್ಟು 

ಗಾಢವಾಯಿತು. "ನಮ್ಮ ""ಕಾಲೇಜಿನ ವಸ್ತು] ಸಂಗ್ರ ಹಾಲಯ ಶಾಶ್ವತೀ''ಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ 

ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಫಾ
ಲ್ಗೊ “0ಡರೆಂದರೆ 1 ಉತ್ಸಾಹ ನಮಗೆಲ್ಲ 

ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಯಿತು. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ
" ಮೈಸೂರು ಗೌರಿ'ಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ 

`್ವಶೃತೀಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ "ದಸರಾ' ಎಂದರೆ 2! 

ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ. ಅವರ 'ಮೊಮ್ಮ ಗಳು ಸೌಮ್ಯ ವರ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ನಾಟಕರಂಗವನ್ನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾಗಿ 

ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಮಯ್ಯ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗ
ಳು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮೇಶ್ವರಿ ವರ್ಮ 

ಮೈಸೂರು ಎಶ್ವವಿದ್ಯಾ "ಲಯದಲ್ಲಿ `ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯ ಯನ' ವಿಭಾಗವ ನ್ದ ಅತ್ಯ ೦ತ 

ಯಶಸ್ವಿ ಯಾಗಿ ನಡಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯ ಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ೧೫ರ 

0(50ರ69' ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ೧೯೩೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ 

ಜಯಲಕ್ಟ್ಮ ಮ್ಮ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯಗಳು ೧೯೦ರ 

ಸ್ವತಕದಲ್ಲೂ ಆಂದರೆ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ವರುಷಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯ ೦ತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ 

ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮಧುರ ಬಂಧ. 

(ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ್ಲ್ಲಿನಮ್ಮ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಸಿ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 

ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರ ಗೃಂಥ ಸೃತಿ (೧೯೭೯) ಯಲ್ಲಿಪ್ರ ಕಟವಾಗಿರುವ ವಿ.ಸೀ. ಎಂ.ವೀ.ಸಿ. 

ಅಗರಂ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಲೇಖನಗಳು ರಜಾ ಮಂ। ) 

ರರ 



ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ವೇದಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ « 
ಇತ್ತು. ಅವರ ತಂದೆಯವರಾದ ರಾಮಸ್ವಾಮಯ್ಯನವರು ಪೂಜಾ ಮಂತ್ರಗಳ 

ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿವತ 

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೋಡಿ ಅಕ್ಬರದಲ್ಲಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಯ್ಯನವರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮಂತ 

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ೧೯ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ 

ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಶಿಗೆ ಹೇಳದೆ-ಕೇಳದೆ ಹೇಗೋ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿಶ್ರೀರಾ 

ಪರಮಹಂಸರ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ, ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ತು 

ಓದಿದರು. ಅವರು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಃ 

ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಮದನ ಮೋಹನ ಮಾಳವೀಯರು ಕಾಶಿ ಎಶ್ವ ಎದ್ಯಾಲಯಃ 

ಸ್ಮಾಪಿಸುವಮುಂಚೆಯೇ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆಂದು ನಮ್ಮಃ 

ಕೇಳಿದ್ದರು. ರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಷ್ಟು ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ 

ಮಾಡಿದ್ದ ರೆಂದು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ೫೦ರ ವೇಳೆಗೆ ಸ ೭೫ ೦0,000 ಗಾ 

ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ರು. ದರ ಉದ್ದೇಶ ತಮ್ಮೊ ಳಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ 

ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ "ಆಗಿತ್ತು ಕಾಶಿಯಿಂದಬಂದ ಮೇಲೆ "ಅರವಿಂದರ ಎಷಯವಾಗಿ4 

ಬಹಳ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಲೋಕಮಾನ್ನ [ತಿಲಕರ "ಗೀತಾರಹಸ್ಯ' ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಧ್ಯ 

ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇ 

ಸಾಶಂತ. ಕ್ಕೋಸ್ತರ “ಹೋರಾಡುವುದು ಕೂಡ ಜೀ ಸಂಗ ಹವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ 

ಗೀತಾರಹಸ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ. 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೂ 

ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತದ ವಿಷಯಗಳ 

ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಪತ್ರಿಕಾಪ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡಸ್ವಲ್ಪ ಹೊ
ಃ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 'ನಿಷಯಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ರಾಮಯ್ಯ ನಃ 

ಚಿಕ್ಕ 0ದಿನಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಐಹಿಕ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಿ ರಃ 

ಹ ಊಟ-ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಯವರ ೬೦ನೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಃ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿರುವಣ್ಣಾ ಮಲೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ರಮಣಮಹರ್ಹಿ ಮ 



ಸ 

ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇವರ ವಿಷಯದ ಪುಸ; ಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಓದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೊಳಗೆಯೇ 

ಡೇವರನ್ನು ಸಾಕ್ಟಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಅವರ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ 

ಬರೆದ್ದಾರೆ. ೧೯೫೫ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಡಗಿ ಯಾತಿ ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಹಾಗು 'ಓಂಬಂಧಿಕರೊಡನೆ 

ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರ ಡೈರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. 

3 ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ ಸತತ ದ! ನಡೆಯಿತು. 

೧ ೯೫೭ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ “ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 

ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಕ್ರಮೇಣ ವೇದಾಂತದ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ವಾಲತೊಡಗಿತು. 

ರಾಮಯ್ಯನವರ ಮನೆ ಸಮಷ್ಠಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು. 

ತಮ್ಮ ೫, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಪ್ಪದಲ್ಲಿ ರುವ 

ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ರಾಮಯ್ಯ ದಂಪತಿಗಳು 'ಆಶ್ರ ಸಾಪ: ಇಂತಹ 

ವಿಸ್ತೃತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರ ಶ್ರಮದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವರು 

ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪೂರೈಸಿದ್ದ. ರು. ೧೯೬೦ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಒಂದು 

ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತೆನ್ನಬಹುದು. 

ನಮಗೆ ೧೯೬೪ ರಿಂದ ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇದಾಂತದ ವಿಷಯಗಳು ಡೈರಿಗಳು 

ಕ ಜಾಗು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ತೆಜ್ಜ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಂತೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸ್ ಮತ್ತು 

ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ 'ಪರಾಮಾರ್ಶೆಯ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು ಇದೇ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ವಿ. ಸುಬ್ರ ಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, 

ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ತತ್ತ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಕಾಂತ್, 

ಹ್ಯೂಮ್, ಹೆಗೆಲ್, ರಸೆಲ್, ಇತ್ ಸ್ಫೂವರ್ಟ್ ಮಿಲ್ ಚಕ ಮತ್ತು ಇತರರ 

ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ವಾ ಓದಿದ್ದ ರು. 

ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ್ಲ ಭಾಷ್ಕಗಳನ್ನೂ ಭಾಷ್ಕಗಳ ಮೇಲಿನ 
ಭಾಷ್ಕಗಳನ್ನೂ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಎಚಾರಗಳನ್ನು 
ಅನೇಕ ಪು ಸಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟು. ಬ್ರ ಹೃಜ್ಜಾ ನನದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ೧೦೪ ೧೨ ಪುಸ್ತಕಗಳ 
ತುಂಬಾ ಅವರ ವಿಚಾರ ಧಾಠಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಈ ಬರವಣಿಗೆಯಲಿ ಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಕನ್ನಡ 
ಮತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್; ಈ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳು ಮಿಶ್ರವಾಗಿವೆ. ಅವರ ವಿಚಾರಗಳಂತೂ ಅತ್ಯ ತ 
ಗಹನವಾದದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ದೇಶ, ಕಾಲ, ಯಾವುದರ ಸಂಬಂಧವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 
೫1ನ್ನು ಅಥ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಚವಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತು 
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಗು ತಿಳಿಯಾಗಿ ಆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಮೆನ ಕೊಡಬೇಕು. 



ಅ್್ರಾ್ನ್ನಾ ವಾ. 

ತುಂಬಾಪ ಪಕ್ವವಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆಯ ಎದಿ 

೧೯೬೮-೬೯ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ- ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರ 
ಡಂ 

ಬ್ರಹ್ಮಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗಿನವರೊ 
ವ್ಯವಹಾರವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ-ಕಮಲ ಪತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನೀರಿನ ಹನಿಯಂತೆ ಯಾವುಃ 
ಭಟ ಕದ್ದ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಓದುತಿ ಶಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ: 

ಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ೇೀವೆ. ಅದು ಬರೀ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ" ಅದನ್ನು ಬರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ 
ವಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮೇಲೆ "ಮತ್ತು ಎಂ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರ 
ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು. ಬರೆದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಟಪ್ಪಣಿ 
ನೋಡಿದರೆ ಅವಕ್ಕೂ, ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೋರಾ। 
ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಕಾಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಮಯ್ಯನವರು ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟವ 
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೂನೆಯ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಶಂಕರಾಚಾಯ 

ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದು ಅವರ ಡೈರಿಯಿಂದ ತ್ತ 

ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೇ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವೆಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮನು 

ಜ್ಞಾನದ ದ್ಯೋತಕನಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ; ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗುತ್ತಾ 

ರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೇಬಿನ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ (ಸುಬ್ಬಲಕ್ಶ್ಮಮ್ಮ) 

ವಂಶವೃಕ್ಷವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ತಾಯಿಯವರ ತಂ 

(ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬ ಯೃ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೀಭೂತ' ಎಂದು ಬರೆದಿಡ 

ಅಂದರೆ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರನ್ನು ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು ಬ್ರಹ್ಮೀಭೂತರೆ' 

ಕರೆಯುತ್ತಿ ದ್ವಿರಬೇಕು. ೧೯ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ "ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನ 

ಇದ್ದಿ ರಬೇಕು. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 

ಬರೆದಿರುವಶ್ರಿ ೇಶಂಕರಭಾಷ್ಕ ಜ!ಟ( ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಗಳು' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ ವೊದ6। 

ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶಬ್ದಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ "ಬ್ರಹ್ಮೀ ಭೂತ' ಎಂ 

ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಾದವನು, ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಘಂಟಿನ ಪ್ರ 

ಬ್ರಹ್ಮನಾಗುತ್ತಿರುವವನು, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳು ಇವೆ. 

ರಾಮಯ್ಯನವರು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವರತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ 
ಶಿ 



ಸ್ತ್ರ 

ಅನುವಂಶೀಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ಮಾದರಿಗಳ ರೂಪಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯತ್ಯ ಯದ ವಿಚಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ದ ಪ್ರಕಾರ 

ಬಹುಶಃ ರಾಮಯ್ಯ ನವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತ ತಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಅವರ 

ತಾತ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದೋ ನಿನೂಚ -್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ 

ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಎದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಲೋಕಸಂಗ್ರಹ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದ 

ಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆದಷ್ಟು ಸಮಾನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ “ಆ. 

ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಎಕಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮೀಭೂತತನ ಎಂಬುವುದು 

ಸಂದು ತರಹ ಜೀವನ್ನುಕ್ತಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಿಗೂ ಜೀವನಕ್ತ 

ರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ರಾಮಯ್ಯ ನವರೂ ಬ್ರಹ್ಮೀಭೂತರಾಗಿದ್ದರೋ 

ಏನೋ? ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು ತ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರ ಮೂಲಕ 

ಪ್ರೇರೇಪಿ ಡು “ತಾಯಿನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ 

ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಪಥದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ 

ಜೀವನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 

ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಅವರನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದೇ 

ಇದ್ದಿದ್ದರೆ "ತಾಯಿನಾಡು' ವಿನಿಂದ ದೂರವಾದ ಅವರ ಜೀವನ ಕೊರಗಿನಲ್ಲಿ ದುರಂತ 

ಆಗುತ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ? ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇದಾಂತ 

ಪ್ರವಾಹವು ಅವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಆನಂತರದ 

ಜೀವನವೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. 

ಅವರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವ ಮತ್ತು ಗುರುತು ಹಾಕಿಟ್ಟಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. 

ಮೂರು ಭಾಷ್ಕಗಳ ಮೇಲೂ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಎಂಟು-ಹತ್ತು 
ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. 
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಎದ್ವಾಂಸರುಗಳ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆಗಳೂ ಇವೆ. 
ವಿಷಯಗಳು 'ಗಹನವಾದದ್ದು. ಅವೆಲ್ಲ _ವನ್ನು 1 ಈ ಲೇಖಕನು ಪ್ರ ಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿ ದ್ದುಂಟು. 
ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವು ಇವನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ, ಎಂದು ಹೇಳುವುದು. ಕಷ್ಟ. 
ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಬ್ರಹ್ನೆ ಫಕ್ಕರಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ್ಲ್ಲ(೧೯೭೦), ಈ ಲೇಖಕನು ಅನೇಕ ಪೌರಾಣಿಕ 
ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು- ಕಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತಗಳನ್ನು, ಯೋಗವಾಸಿ ಸಿಷ್ಠ 

೫ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅನೇಕಸ ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು 
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಓದೀ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಟು. ಆದರೆ. 
ಈಪ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಷ್ಟು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿಲ್ಲ ವೆಂಬ "ಆಂದೆ. ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ 

ಜೆ 



ರಾಮಯ್ಯನವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಉದ್ದಿಶ್ಕಪೂರ್ವಕವಾಗಿದ್ದವು. ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಃ 
ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿ ಇತ್ತು ಅವರ ವಿಚಾರ ನದಿ 
ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದ 
ರಾಮಯ್ಯನವರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲು ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆಂ 
ಅವರ ಅಮುದ್ರಿತ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಈ ವಿಷಯ। 

ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಗುರಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂ 

ಲೇಖಕನ ಭಾವನೆ. ಈ ಭಾವನೆ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಸರಿ 

ಸಂಪಾದಿಸಿ ಈ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನಾದರೂ, ಮುದ್ರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ರಾಮಯ್ಯನ 
ಮನೆಯವರಿಗಿದೆ. ಅದು ಎಂದು ಈಡೇರುತ್ತದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಕಟವಾ 
ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ. 

(ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರ "ತಾಯಿನಾಡು' ನಂತರದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಡಬೇಕೆಂ೭ 

ಕೋರಿದಾಗ, ಡಾ. ಪಿ.ಆರ್. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಹಳೆಯ ಡೈರಿಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಈ ಲೇಖ 

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿ: ದ್ದಾ ರೆ.) 

ರ್ನರ್ಗರ್ 

"ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆ 

ಪಾದಕತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ ನನ್ನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಅವರು ಸ 

೫ ನಗರ ಸಭೆಗೆ ಹಾಗೂ ಒಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಸ 

ಚುನಾಯಿತರಾದರು. ನಗರ ಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ನ ತಃ 

ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಎಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ 

ಸಾಜ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗೆ | ನೀ! 

ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಪತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಅವರು 2 

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಎರುದ್ದ ಸೆಣಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

- ಪಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ 

ರರ ್ಥ್ 



ಹು. ೫ ಘಾ ವಲದ ಮಾಜ 9ಥ್ಯ 

ತಾಯಿನಾಡು. 
ಕೆ ಶೃತಿ ಪಿತವೂ ಭ್ಮ ನಾಥ ಎಲ್ಲು ಫೃ ೫ ವತಿ ಗುವುದು. 

*ಓ ಆದಾ ಜುಳು ಮೂಖೇ ಪಮ್ಮೊಳ್ಳಿ ತತ್ವ ಭೌಭಾಲಿಕನ್ ಒಡ ಸಬಯ | ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 5 

ಆ ನಾಮ ಅಮೀ ಯದ ಯ ಹಯಾಸ್ಟಸ್ರ ತರಾ. ₹ಗಾತಾೌ ಚಾವಿ 1. ಸತ್ಯ 

ರಾಧಾ: | ವ 1287008310; ೫೯% ::೫೪1008-6 78329 -171727.,../9೧೧೩ ;7ಾಲ್ಆಲ909 7ಗ್ರಾ್ರೇ2ೇ8ನನ ಬು ಸಿ ಇರಾಗಾ- ಇಸು ಔ ಕ್ಯ | 

ನಾಟಿ ಇ ರುತಾ 50 ಮನ್ ರರ [ಉಳಿಕೆ ೧೫೫ 
ಹಾಸಾಸರತವು ಸರಿಷುರರಾನು ಧು ನ ಕ ಬ 30ಗರರಾರ01೪ 13/5010: 0 1೪1/8, ನ189 ಎ. 2501940 ಫಾಗಾರ್ಗರು: ೫. 110/1395 ನಸುಭತಹುರಕೆನಂ ನ 23ಎಂ ಎ ಘಾ ಷು 4 

ಎಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ನರವು ಅಧ್ಯುತಿಂಯನದಲ್ಲರುವುದ- ಜಡಿತ ಎವ ಟ್ ಇಳಿವ ಯುಸಿ ಅಶಿಕೃ ತಿ 

*ಸ್ೃೃಹಿಷ್ಠ ಬ ಕ 
ಶಾಡಗ ಇಳಾಳಳಾ ಹ 

ಇಣಿಕಿ ದನಿ 

*ಛೆಸಯೋ ವು ಕೆಮ್ಮು 

ರಾತಿ 3 ಸಿಗಡಿ 

ಆ ಕೋ ವು ಹುಟ್ಟ ಭಾ 

ಕ*ಟಿಕೂಲೆ ಹುಣ್ಣು ಗಳು 

ವಾಶ್ಚಿೀ ವಾಖು ಇಉಳುತಕಿದ ಬಾವು 

ತ ಅಮೃ ತಾಂಜನ ಡಿಪೋ 
ಮದುಮ ಬೊಂಬಯಿ 

ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವೇ ತಂದೆತಂಯಗಳ ಐಂಗೃವಲ್ಲವೆ? 

ಈ ಎನಿತು ೪.ಟಿಂಒರತ್ತ ಗಳನ್ನು ಸೆಮಾಐವದಲ್ಲರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. 

ಕನ್ನೆ ದೈಷ್ಯ ಕೋ ನಾವಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಸ್ತ ಕೋಸಸಲಷ್ನು ಐಂಡಂಬುತ್ತಾವೆ. 

ಬಾಲಖಿದೇವಿದು ಎಡದುಕ್ಳಕಕೆ. ೨ ವೇಳೆ ಬುಹಿರಾಗಿ ಭೊವಿವಾಡಿಹಿ ಇಮ್ಮತ್ತ ವಳ ಒಣ. ಅಪೀರೀಭಾಯಿ 

ತ ಕಸವಸುತ್ತಾರ್ರ 8 ಆ) ಮಾತ್ರ 444 

ತ್ರೀಳವ ಇ್ಮೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಭಮಥವಿಕುವ ಕುದಾನಿರಿಯುಕ್ಕಿ ಈ ಮಾಕ್ರಗಳನ್ನು ತಾಾಬಹಿಭೊಂತೆ ಜೇಪಿ 

4೮೮ ಎಲ್ಲಾ ಅವಾಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಸತ್ತ ಹುಸ೦ದ ಅರೀ್ಯವಷ್ನು ಉಾಲಾಯಿತ್ತದ್ದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಬೊತ್ತಪ 
ಕಣ್ಣು, ಕೊತ್ತಿ ಇನ ತಾತ್ಪಿ ಮವ ಶೀತವಾಯತಿ ಪೀರು ಇಂವ್ಟಯನ್ೃ ಇ೪ಲಲಾ ಮಾ ಇದ್ಪನ್ನು ಹಾಳಂ ಸುಜಾತ 
*ಕ್ಕರೆ, ಕೃತಿನಾಪಿಸರಟ್ಟೂ ' ಇಂಬೇಇಳದಕ್ಕು 'ಅಕ್ಕಿವತೃಕ ಬಿರಿಸಿ ಕೈ ಕೆಇತೆ 

ಇಿಉುತಕಾಳಕ್ಕೆ ಅನುಕ ಸಿಬವಾವ ಕೈಳ ಕರಬಕ್ಳ್ಸು 'ಬೀತಗಳು ಹಿವ್ನವಾಹಿದೆ 

"| ಕು ಯತ ಗ ಎ. ಮಂಡಿಕರ, 

೩111೧618. ಸಾಗಾ ಗೂ ' ' ಇ 
ಸ್ಯಳ್ಳಡುರೊಯಾ....(ರಬಿಶ್ಚರಾ) (70೬ ಔಟ ಮ ಸಟ ಯಿ ಹಂತ 

1'/1ಗ್ಗೀೇ ಹೆ 102802308 ) ಉತ್ಕಮಐಸಿದ ರಕ್ಮಕೋಭಿಕ, ಅಕೃವರ್ಭಳ,  ನಂಗಳಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ಬಿಮಾ 

ರ್ಜ ಸಿಪ್ಮ್ಮ್ಜಧಿ. ರೇಸಕ್ಕೆ ಸೆಹಒವಾರ ತಕ್ಕಿಜಷ್ಟೂ ಉತ್ಪ್ಸಷವನ್ನೂ ಅಂಚಿದೂಡಿ ವಕ್ಕಃ ತು 
ಎಣಡಿತಕಿ ವೃದ್ದಿ ಯೇ ವೀದ್ಮ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ೦ಟುಮಾಡತಕ್ಕ ಅದ್ಭತಳಾಮ ಥರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾವ ಮಾಷ 

4 ಸವ್ ಧನು ಸೇವಿಯಿತಕ್ಪ ೬೦೦0, ಅತ್ವಲ್ಯ ವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಕವಿ ವೀಜ್ಠವೃದ್ಧಿ ಉಹಾಗುತ್ತದೆ. 
ತ ಫೌ ರಷಂನೀವನೆಯಿಂದ ಬಹಳಾಳಿರದಿಂದೆ ಅಲಸೆಂಸಿರುವ ಬಚ್ಚ ನ, ವಾಲೇಮಯಾಜ್ಯನ. ಕ್ಮ 

ಸುಬಂಧವಾದ ಜ್ರಂ, ಅಭೀರ್ಣನೋಗಗಟ್ಟ ಸತವ ಬೆನ್ನು ಮುಂತಾದುವು ಉಂಟಾಗುವ ಭಟ 
ನೋವು ಇತಾದಿಗಳು ವಭುಿಭಿಐಾದ ಮುಖರ್ಳಿಯೋಗ, ಐಾಂಡು, ಇಇಂತಾಲ್ಲೈ ಅತಿನಾಂ ಮೇತರೋಸ್ಕ 

ವೇ ಮುಂತಾಡ ವೀರ್ಥಾಬದ್ದು ಹೋಗಗಳ್ಳು ಸುವೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ.ಣವಾನುತ್ತವೆ. ಅ ಔಷಧದ ಜಿಡ್ಡು 
ಬಿರಿಬಾ ಚಿನ್ನ. ಬಳ್ಳಿ, ರೋಷ ಮತ್ತು ಹವಳ ಇವೇ ನಒಂತಾವವ್ನದಳಿಂದ ಕಮೂಂಸಿಯತ್ತದೆ. 

ಡಬ್ಬಿಗಿಕ್ಕೆ ತನೊ | 
ಸಿಟಿ ತುಡೀಲ್ ಮಕ್ಕು ಗೋಲ ತ 

ಅಕ್ಕನ್ನ ಡೌ ಏಲ್ಶಂಗ್ ಮೈ ಚಿತ ಚ 

_ಾಪಡಿಸುವುದವಲ್ಲಿ ಅತಿ 

ಜಕ್ಕವಿಟಿ ಲೆಂಗಳೂಯ ಬ |5ರಅಸಾತಾ 

ಜೀರುಜರ್ ಲೇಕ್ 

ಇಸು ಹಳಿಗೆ ಭಳ, ೪. ೪೮11 ಆ 8% 

೫980ರ, ನೆನ ಕಜ ಗಳ ಆ ೪5, 11/1 ಈ ೪11” 

 ಆನಿಗಳ ೧೪ಬಟ್ಳ ತಿಕ 8॥8ಯಿ ಗಳು. ಅಯ ಕ 

ಬ್ಬಳೆ ಸ್ರೀ ೪೫್ಮ೪೪ ಭಿ ಕ ಎ "0 ಕ 

ಹೋೋಟಗುಡರಿಕುಂಯ್ದು ಈ ಬೇತ್ಕಾಷ್ಟಿ ೪ಗನ್ನುಕ 4 

ಧುರ ಬೂತ ಕಲು ನತಯ ಗಡ ಇ ತಕ: ಫ್ಕಕ್ಕಿ ಬ 

ಕೊಟ್ಟು ೨8 ಬಸಕ್ಕೆ ಗಸ ಎಡಿಸುಟ್ಟತ ಹಿತಗೆ 0ನ 

ಬಾ ಕ್ಕ ಕೈಡಿಕೊತಿಕಾಸವ್ನು ಬಹತ. ತ. ೪ 

ಕ ಷು ಕಳಲೆ ಫಾ ಕಃ ಘು ಬೈದ್ಯ ಕೃಳಳವದ ತೆತ್ತ ್ಸಗತಳಿಯೊರ್ಟಾ ಕೇ 

ಫು ೪86% ಉದಮೋಿಸಿ ತೋತಿಸಿಕೆ 

ತ 5ಗಿಳುವಿನ 

* ಭಕ ೪; ೬ರ *ಕಿಹ 

ಕೃಯ 22 ಪಾಸ ತಪ್ಪಿ 1 ಕೆ ೪5. 3... 4 

ಕಭಲ್ಕೆ ಸಿಂಧತಿನಗಳು ಬೀರಿಧಾವದುಕ್ತಿ ಕಟ್ಟಡ 

ಹಸಾತ ಕೇರಿ ತಹ ಕೆ ನ ಹ 

ನೇ ಕಂತ 

ಇದು ಮುಲೇೇಯಾ ಸನ್ನ ಪಾಶಜ್ಯಂ ಇ ಫ್ಲೂ ಬತ 

ಜತಿ ಮ್ಯಮೋವಿಸಯ ತ ವಿಜಯನ ತೇಗು ಮತಿಯ 

ಕ್ವರ ಛ್ಬ್ಮಂ ಮಳ ಎವ ತಕ ತಡಿ 4 

ಅಬೇರ್ ಮಾಂಿತಸಭವುಗಳ್ಟು ಧರ್ಜಕ್ಸಲ್ಯೂೂ ತಕ ಗೆ 

ವಿವುಡವತಿದುಲು.. ಬಳ್ 

'ಇಾಲದಿಂದತ. ಅಸೇಕರಿರರ.. ಹೊ್ಕಸಿಳೆೊಸಡಿದೆ 

ನವಡಿಕವಾಗಿಯ ಬಹು ಐತಿಗ ಕೆ ಗುಣವತಿ. ಭಂ 
ಬೆರೆ: 5೮ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕ 2 ಈ... 

೬. ತೌ ಗ ತ 

| ವುಡೀಮ ಮುದ್ಧಲ್ ರಾಯಡಂದ  ಚತಿವ್ದುವ.. 

ಅಯಾರ್ವವಾಯಾ, 

ಹಳೇ ಅಸ್ಪತತಿತ ಮೈನ ನ 

ಕೆಲವು ಘಾಟಕಗಳು ವಡತ್ರ ॥ 

ಛಾಟಿ ಛಂ 1%! 
ಸುಬ್ಬೀ ಶ್ರೀ ದೆನ್ನೆಬನವೇಶ್ವರ ಧಿಎಟ್ರಿಕಲ್ 

ಕಂಪೆನಿಯವರು 
ತಾಸ್ತೆ 232ನೇ ಶಧಿವಾತ ದಾತ್ರಿ 25 ಗರಗ 

ಪಚ್ಚ್ 

ಎಂಬ ನಾಟಿಕವನ್ನು ಮೈತದು ಶಿವವಾಮ್ಮ್ಯಗೇಜಿ 
ಫರ್ಮವ್ಯಉಾತ ಸಾಹುಕಾರ್ ಈ. ಬಭುಮಯ್ಯವರಂ 

ಎತ್ನ್ನ್ನವಳಿ ವಿಯ ಅಭುಯಸತ್ತಾರಿ 
` ಮಹಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ 

ಲ ಳೋಾಂಂ 

೫ನ 

೩ 

3ದಿಸಾರ್ಫಿಃ 



ನಗರ ಸಂಚಾರಿಯ ಡೈ ರಿ 

(ಒಂದೆರಡು ಮಾದರಿಗಳು) 

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತವರು ತಾರಮ್ಮಯ್ಯ. 

ತೋರಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಕಳುಹಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ 

ಇಲ್ಲಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬನ್ನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 

ಡು ಟು 

ಬಡವರ ಮೇಲೈ, ಬಡವರಿಗಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ, 

ಬಡತನದ ನಿರ್ಮೂಲವೇ ಸರ್ಕಾರದ ತಳಹದಿ 

ಮುಂತಾಗಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವಂತಹ 

ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. 

ಟು ೪2.0 

ಆದರೆ ಬಡವನ ಕೋಪ ದವಡೆಗೆ ಎಂಬ 

ಗಾದೆಗನುಸಾರವಾಗಿ "" ದುನನ್ನ 

ಹಕ್ಕು ರಾಜ್ಯಾಂಗ ದತ್ತವಾದ ಹಕ್ಕು'' ಆಂದರೆ 

ಆಚೆಗೆ ಆಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. 

ಇ 

₹1 ತ್ತ ್ 93 ೧ 

ಆ|ಅಅ ಈ 

ಬಡಬಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಬಡಜನರ 

ಓಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಳಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರುವವರು 

ಏಕ್ದಂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ಅ) ಆ ತ್ಸ 

ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿದ ದರ್ಜಿಗೆ ದುಡ್ಡುಕೊಡದಿದ್ದ 

ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೊಲಿದು ಕೊಟ್ಟ ಡಬ್ಬ 

ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿತುದಿಯ 

ಪರಂಗಿ ಬೀಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಃ 

ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವರು ""ಮ್ಯಾನ್ ಆಃ 

ಸ್ಟೇಟಸ್'' ಆಗುತ್ತಾರೆ. 

೦ ೦0 

ಅದರಂತೆಯೇ ನಾಲ್ಕು ಜವಳಿ ಆಂಗಡಿಗಳ 

ಭಾರಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಐದ 

ಅಂಗಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಲಾಪತ್ತಿನ ಸೀರೆ ಉ& 

ಹೋಗುವ" ಅಮ್ಮಾವರು'' ಆಂತಸ್ಮುಳ್ಳವರೆಂ 

ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

೨೦೦ 

ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ! 

ಪಾಲುಗಾರರೆಂದು ನೆಹ್ರೂರವರು ಸಿಂಹಘರ್ಜ 

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪಾಲುಗಾರಃ 

ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೋದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದಬ್ಬುತ್ತಾಃ 

೨೦ 0೦0 
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ಹಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೀವನ ಪಥ 

ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನನ 

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿತೇರ್ಗಡೆ ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪಶಾಲೆಯಿಂದ. 

ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ. ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಬನಾರಸ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ 

ಕಾಶಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಿಂದು ಕಾಲೇಜಿನ, ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ 

ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ. 

ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಅಧ್ಯಯನ 

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೊಡನೆ ಭೇಟಿ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೀ ಅಧ್ಯಾಪಕ 

ಮದರಾಸಿನಲ್ಲಿ "ಸ್ವರಾಜ್ಯ' ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಉಪ ಸಂಪಾದಕ 

ಬೆಳಗಾಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭೇಹ. "ಸ್ವರಾಜ್ಯ' ಕ್ಷ 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಏಜಂಟ್ ಹಾಗೂ ಬಾತ್ಟೀದಾರ. ಬೆಂಗಳೂರು ತಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 

ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪಯಣ. ಎಂ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ. 

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಳವೀಯ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭೇಟಿ. ಅವರಿಂದ 
ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿನಾಡು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕದ ಆರಂಭ 

ತಾಯಿನಾಡು ವಾರಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ; ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ದೈನಿಕ. 

ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಡೆ 
ತಾಯಿನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಶಾಂತಿಭಂಗ ಆಪಾದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ 
ಎಚಾರಣೆ ನಂತರ ನಿರ್ದೋಷಿಯೆಂದು ತೀರ್ಪು. 

ಉಪ್ಪು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಚಳವಳಿ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಾಯಿನಾಡುಗೆ ಕಿರುಕುಳ 
ಹಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ "ಆಂಧ್ರಪತ್ರಿಕೆ' ಬಿಟ್ಟು "ತಾಯಿನಾಡು' ಸೇರಿದ್ದು 
"ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ' ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ "ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ'' ಚಳವಳಿ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ 
ಕಿರುಕುಳ 



1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1947 

1948 

1950 

1952 

1957 

1962 

1966 

1969 

1970 

1972 

1973 

"ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥ ಗೋಲಿಬಾರ್' ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಿಗ್ರಹಮ 
ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ 

ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹರಿಜನ ಸೇ 
ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. 

ಇಂಗ್ಲಿ ಹಿನಲ್ಲಿ "ಡೈಲಿನ್ಯೂಸ್' ದೈನಿಕದ ಆರಂಭ. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಪತ್ರಕರ್ತ 
ಪ್ರಥಮ ಸಮ್ಮೇಳನ-ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. 

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಘದ ಆಧ್ಯಕ್ಮರಾಗಿ ಮರು ಆಯ್ಕೆ. 

"ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ' ಚಳವಳಿ ಸಂಬಂಧ ಬಂಧನ. ಜೈಲು ವಾಸ- ಬಿಡುಗ 

"ಆಧುನಿಕ ರಷ್ಯಾ' ಪ್ರಕಟಣೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ 

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಕೊ ್ಯೀಗಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ (1943-44 

ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾ ಜನದ ಪತ್ರಿ ಕೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಮ್ಮೆ ಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಸಿದ್ದಗಂ: 

ಡಾ 

ಬೆಂಗಳೂರುನಗರ ಸಭೆಗೆ ( 1947-49) ಪುನಃ ಆಯ್ಕೆ - “ತಾಯಿನಾಡು'ವಿಗೆ "ಸ್ವಂ: 

ಕಟ್ಟಡ' 

ಬಡ್ಡಿ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಎಚಾರಣೆ ಸಮಿತಿ - ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ 

ಸೆರೆಮನೆವಾಸ - ಬಿಡುಗಡೆ-ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಹರಿಜನ ಸಂಘ ಹಾಗು 

ಬಸವನಗುಡಿ ಸಹಕಾರ ಸೊಸೈಟಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 

"ಡೈಲಿನ್ಯೂಸ್' ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ್ಯ 

ಮೈಸೂರಿನ ಸ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತ ಇತಿಹಾಸ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ನವ ವಿಧಾನ ಸಭಿ 

ಬಸಪನರಿಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪ್ರ ಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ( 1952 - 57) 

"ತಾಯಿನಾಡು' ಹಸ್ತಾಂತರ 

""ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್'' ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ 

ಎಂ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಪತ್ರಿಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ನೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. 

ಎಂ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದಿಂ॥ 

ರಾಜ್ಯೊ ತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 

ಮೈಸೂರಿನ ಮಿಷನ್ ಚಾ ನಿಧನ 

""ಗಾಂಧೀಜಿ'' ಕುರಿತು ಪುಸ್ತಕ - ಮರಣೋತ್ತರ ಪ್ರಕಟಣೆ 

"ಆತೃಕತೆ' ಪ್ರಕಟಣೆ (ಮರಣೋತ್ತರ) 



ಹಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 
ತ ಕು ಸಾಕಾ ಸಟ ಬಾರಾ ಹ್ 

ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯನವರ ಸಹೋದರರೂ 

ಪತ್ರಕರ್ತರೂ ಆದ ದಿವಂಗತ ಡಾ. ಆರ್.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್. ಪತ್ರಿಕಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಗೆ ಕೊಡಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಕನಿರತ 
ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಆರಂಭದಿಂದ ಇದುವರೆಗಿನ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರೆಂದರೆ. 

ಎಂ.ವಿ. ಹೆಗ್ಡೆ (1975) 

ಜಿ.ಆರ್. ಪಾಂಡೇಶ್ವರ (1976) 

ಪಾ.ವೆಂ. ಆಚಾರ್ಯ (1977) 

ಬಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ (1978) 

ಲೆಸ್ಲಿ ಎಫ್. ವಿಲ್ಲನ್ (1979) 

ಹನುಮಂತರಾವ್ ಮಾಂಜರೇಕರ್ (1980) 

ಎನ್.ಎಸ್. ಸೀತಾರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ (1981) 

ಕೆ.ಎಸ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ (1982) 

ಹಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ (1983) 

ದಿವಂಗತ ಕೆ. ಜೀವಣ್ಣರಾವ್ (1984) 

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ (1985) 

ಹೆಚ್. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ (1986) 

ಇ. ಆರ್. ಸೇತೂರಾಮ್ (1987) 

ಎಸ್.ವಿ. ಜಯಶೀಲರಾವ್ (1988) 

ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ (1989) 

ಅಗರಂ ರಂಗಯ್ಯ ( 1990) 

ವೈ.ಕೆ. ರಾಜಗೋಪಾರ್ (1991) 

ಎಚ್. ಎಸ. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ (1992) 
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ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮೈಸೂರು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬಹುಕಾಲದಿಂದರೂಪಿಸಿದ ಒಂದು : 
ಶಕ್ತಿ. ಈ ಪತ್ರಿ ಕೆಯ ಸಂಸ್ಥಾ ಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ ಲ] ರಾಮಯ್ಯ ನವರು ಕೇವಲ 

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ್ರ ಚಳವಳಿಯು ಕೈಶವಾವಸ್ಥೆ ಸಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 

ಪಣತೊಟ್ಟು ಸೇವೆ ಜಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚ್ ಸುಭಟರಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 

ತಾಯಿನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಜೀವಮಂತ ವಾಗಿತ್ತು 
ಕೆ.ಹನುಮಂತಯ್ಯ 

(ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ) , 

ಪಿ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 

ಸಂಗ್ರಾಮ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ದ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು 
-ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ 

(ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು) 
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